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VORWORT 

Der Plan, das Geschichtswerk des Kritobulos von Imbros neu zu edieren, 
ist entstanden, als ich im Herbst 1973 in der Bibliothek des Alten Serai 
(Topkapi Saray) zu Istanbul einige griechische Handschriften durchsah, 
unter ihnen auch das Autograph des Kritobulos. Ein Vergleich des Textes 
in der Handschrift mit dem Text der bisherigen Editionen, zunächst in 
Stichproben durchgeführt, überzeugte mich von der Notwendigkeit einer 
Neuedition. In der Seraibibliothek wurde ein Mikrofilm für mich ange-
fertigt, und im Herbst 1975 konnte ich das Manuskript noch einmal ein-
gehend in situ studieren, wobei das Hauptaugenmerk den im Film nicht 
eindeutig zu beurteilenden oder gänzlich unleserlichen Stellen (besonders 
den rot geschriebenen Marginalien) galt. 

Die Edition hat zusammen mit einer deutschen Ubersetzung, die zu 
einem etwas späteren Zeitpunkt an anderer Stelle publiziert werden soll, 
dem Fachbereich Altertumswissenschaften der Freien Universität Berlin im 
Sommersemester 1981 als Habilitationsschrift vorgelegen. 

Ich danke den Herausgebern der Series Berolinensis des CFHB und dem 
Verlag Walter de Gruyter, daß sie die Arbeit in die Reihe aufgenommen 
und in hervorragender Weise betreut haben; der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft danke ich für ihren großzügigen Druckkostenzuschuß. 

Mit Hinweisen auf Handschriften und mit Vorschlägen zum Text, den 
Prolegomena und den Indices haben mir Georgios Fatouros, Dieter Harl-
finger, Athanasios Kambylis, Lennart Rydén, Bernd Schneider, Josef Son-
derkamp und Paul Speck geholfen; sprachliche Hilfen bei Literatur in sla-
wischen Sprachen bzw. in Rumänisch habe ich bei Johanna Harlfinger und 
Christiane Busch gefunden. Die Bibliothek des Topkapi Saray zu Istanbul, 
die Nationalbibliotheken zu Athen und Paris, die Athos-Klöster Dionysiu 
und Iviron und die Biblioteca Medicea-Laurenziana zu Florenz haben mir 
in gewohnt liberaler Weise Zugang zu ihren Handschriften gewährt. 

Für die Erstellung der Indices war eine von einer EDV-Anlage sortierte 
und ausgedruckte Konkordanz (in lateinischer Umschrift ohne Akzente, 
nicht lemmatisiert) auf der Grundlage des Schreibmaschinenmanuskripts 
eine große Erleichterung; das Programm hat D. Najock geschrieben, die 
Übertragung des Textes auf Lochkarten hat Bettina Kunzmann übernom-
men. Ein Exemplar der Konkordanz kann im Seminar für Klassische Philo-
logie der Freien Universität Berlin konsultiert werden. 

Allen Genannten, die mir für meine Arbeit Rat und Hilfe gewährt 
haben, spreche ich meinen Dank aus. Sed praefulget quaedam eo ipso quod 
nomen eius non profertur. 

Berlin-Schöneberg November 1983 
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VERZEICHNIS DER ABGEKÜRZT ZITIERTEN LITERATUR 

Andriotes, Κριτόβουλος ó 
Πμβριος 

Aristoteles Graecus 

Babinger, Mehmed II . , der 
Eroberer, und Italien 

Babinger, Mehmed der 
Eroberer 

Bakalopoulos, Thasos 

Bakalopoulos, 'Ιστορία 

BMGS 

Braun, Procopius 

Briquet, Filigranes 

Bsl 

BZ 

Colonna, Storici 

Darkó, Die letzten 
Geschichtsschreiber 

D O P 

EEBS 

E O 

Grecu, Kritobulos 

Grecu, Edition 

GRBS 
Harlfinger, Specimina I 

Harlfinger, Textgeschichte 
Περί άτόμων γραμμών 

Ν. P. Andriotes, Κριτόβουλος ó Τμβριος καί τό ιστορικό του 
Ιργο, in: Hellenika 2 (1929), 167 -200 . 

Aristoteles Graecus. Die griechischen Manuskripte des Aristo-
teles, untersucht und beschrieben von P. Moraux u.a . , Bd. 1, 
Ber l in-New York 1976. Bd. 2,1 in Vorbereitung. 

F . Babinger, Mehmed II . , der Eroberer, und Italien, in: 
Byzantion 21 (1951), 1 2 7 - 1 7 0 ( = Aufs. u. Abh. zur Gesch. 
Südosteur. u. d. Levante, I, München 1962, S. 172—200). 

F. Babinger, Mehmed der Eroberer und seine Zeit. Welten-
stürmer einer Zeitenwende, München 1953. 

Α. E. Bakalopoulos, Thasos. Son histoire, son administration 
de 1453 à 1912, Paris 1953 ( = École Française d'Athènes. 
Études Thasiennes. 2.). 

A. E. Bakalopoulos, 'Ιστορία του Νέου 'Ελληνισμού, I, 
Thessalonike 1961. 

Byzantine and Modern Greek Studies. 

H. Braun, Procopius Caesariensis quatenus imitatus sit Thu-
cydidem, in: Acta Seminarii Philol. Erlangensis 4 (1886), 161 — 
221. 

Ch. M. Briquet, Les Filigranes, Bd. 1 - 4 , Genf 1907 (Nachdr. 
mit Ergänzungen Amsterdam 1968). 
Byzantinoslavica. 
Byzantinische Zeitschrift. 

M. E. Colonna, Gli storici bizantini dal IV al X V secolo. I. 
Storici profani, Neapel 1956. 

E. Darkó, Die letzten Geschichtsschreiber von Byzanz, in: 
Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissen-
schaften 2 (1913), 3 8 4 - 3 9 6 . 

Dumbarton Oaks Papers. 

Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. 

Échos d'Orient. 

V. Grecu, Kritobulos aus Imbros. Sein wahrer Name. Die 
Widmungsbriefe. Die Ausgabe. Das Geschichtswerk, in: Bsl 
18 (1957), 1 - 1 7 . 

V. Grecu, Critobül din Imbros din domnia lui Mahomed al 
Il-lea anii 1451 — 1467, Bukarest 1963 [ = Scriptores Byzantini. 
IV]. 

Greek Roman and Byzantine Studies. 

D . Harlfinger, Specimina griechischer Kopisten der Renais-
sance. I. Griechen des 15. Jahrhunderts, Berlin 1974. 

D. Harlfinger, Die Textgeschichte der pseudo-aristotelischen 
Schrift Περί άτόμων γραμμών, Amsterdam 1971. 
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Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur 

Harlfinger, Wasserzeichen 

Hunger, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

D. und J. Harlfinger, Wasserzeichen aus griechischen Hand-
schriften, I, Berlin 1974. II, Berlin 1980. 

H . Hunger, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ. Eine griechische Wortprägung 
auf ihrem Wege von Aischylos bis Theodoros Metochites, in: 
Anz. österr . Akad. Wiss., phil.-hist. Kl., 100 (1963), 1 - 2 0 
(wieder abgedr. in: Byzantinische Grundlagenforschung, Va-
riorum reprints, London 1973, Nr . XIII). 

Hunger, On the Imitation Η . Hunger, On the Imitation (Μίμησις) of Antiquity in 
Byzantine Literature, in: DOP 23-24 (1969-1970), 15-38 
(wieder abgedr. in: Byzantinische Grundlagenforschung, Va-
riorum reprints, London 1973, Nr . XV). 

Hunger, Hochsprachl. Lit. H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzan-
tiner, 2 Bde., München 1978 (= Byzantinisches Handbuch V 
1 - 2 ) . 

Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik bzw. der öster-
reichischen Byzantinischen Gesellschaft. 

K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur von 
Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches (527—1453), 
2München 1897. 

JOB 

Krumbacher, GBL 

Lieberich, Proömien 

Mastrodemetres, 
'Εσωτερικού έπιδράσεις 

Miller, The Gattilusj 

Moravcsik, 
Byzantinoturcica 

Moravcsik, Klassizismus 

Müller, FHG V 1 

NE 

Oberhummer, Imbros 

Patrineles, Θεόδωρος 
Άγαλλιανός 

PLP 

Η. Lieberich, Studien zu den Proömien in der griechischen 
und byzantinischen Geschichtsschreibung. II. Teil. Die byzan-
tinischen Geschichtsschreiber und Chronisten, München 1900 
(= Progr. Kgl. Realgymn. München 1899/1900). 

P. D. Mastrodemetres, Έσωτερικαί έπιδράσεις τοϋ Θουκυ-
δίδου έπί τόν Κριτόβουλον, in: 'Αθηνά 65 (1961), 158 — 168. 

W. Miller, The Gattilusj of Lesbos (1355-1462), in: Essays 
on the Latin Orient, London 1921 (Nachdr. Amsterdam 1964), 
313-353. 

G. Moravcsik, Byzantinoturcica. I. Die byzantinischen Quellen 
der Turkvölker. II. Sprachreste der Turkvölker in den by-
zantinischen Quellen, 2Berlin 1958 (Berliner Byzant. Arbeiten 
10-11). 

G. Moravcsik, Klassizismus in der byzantinischen Geschichts-
schreibung, in: Polychronion. Festschrift F. Dölger, Heidel-
berg 1966, 336-377. 
Fragmenta Historicorum Graecorum, V 1, ed. C. Müller, 
Paris 1870. 

Νέος Έλληνομνήμων. 

E. Oberhummer, Imbros. Eine historisch-geographische Studie, 
in: Beiträge zur Alten Geschichte und Geographie. Festschrift 
H. Kiepert, Berlin 1898, 275-304. 

Ch. G. Patrineles, Ό Θεόδωρος Άγαλλιανός ταυτιζόμενος 
πρός τόν Θεοφάνην Μηδείας καί οί άνέκδοτοι λόγοι του, 
Diss. Thessalonike 1966, Athen 1966. 

Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, erstellt von 
E. Trapp unter Mitarbeit von R. Walther und H.-V. Beyer, 
Wien 1976 ff. 
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4* Prolegomena 

Rödel, Sprache 

Setton, Papacy 

ΘΗΕ 

Tischendorf, Notitia 

Tomadakes, Περί άλώσεως 

Treitinger, Kaiser- und 
Reichsidee 

Ubicini, Chronique 

Udal'cova, Kampf der 
Parteien 

Udal'cova, Die 
verräterische Politik 

Udal'cova, Zur Frage der 
sozialpolitischen Ansichten 

Vasiliev, History 

W 
Villard, Mehmed II et la 
guerre de Troie 
Vogel—Gardthausen 

Wifstrand, Laonikos 

F. Rödel, Zur Sprache des Laonikos Chalkondyles und des 
Kritobulos aus Imbros, München 1905 (Progr. Kgl. human. 
Gymn. Ingolstadt 1904/05). 
K. M. Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), Vol. II. 
The Fifteenth Century, Philadelphia 1978 (= Memoirs of the 
American Philosophical Society. 127). 
Θρησκευτική καί Ηθ ική Εγκυκλοπαίδεια. 
Α. F. C. Tischendorf, Notitia editionis codicis Bibliorum Si-
naitici auspiciis imperatoris Alexandri II. susceptae, Leipzig 
1860. 

Ν. B. Tomadakes, Περί άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 
(1453). Συναγωγή κειμένων μετά προλόγου και βιογραφικών 
μελετημάτων περί των τεσσάρων ιστοριογράφων, Athen 1953 
(21969). 

D. Treitinger, Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach 
ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell, Jena 1938 (Nachdr. 
Wiesbaden 1956). 
M. Ubicini, Chronique du règne de Mahomet II, par Critobule 
d'Imbros, in: Annuaire de l'Association pour l'encouragement 
des études grecques en France 5 (1871), 49-74. 
Z.V. Udal'cova, Bor'ba partij ν Peloponnese vo vremja tu-
reckogo zavoevanija, po dannym vizantijskogo istorika Krito-
vula (= Der Kampf der Parteien auf der Peloponnes zur Zeit 
der türkischen Eroberung nach den Angaben des byzantini-
schen Geschichtsschreibers Kritobulos), in: Srednie Veka 3 
(1951), 161-179. 

Ζ. V. Udal'cova, Predatel'skaja politika feodal'noj znati Vizantii 
ν period tureckogo zavoevanija (= Die verräterische Politik des 
byzantinischen Feudaladels zur Zeit der türkischen Eroberung), 
in: W 7 (1953), 93-121, dort S. 102-114. 

Ζ. V. Udal'cova, Κ voprosu o social'no-politiceskich vzgljadach 
vizantijskogo istorika XV v. Kritovula (= Zur Frage der 
sozialpolitischen Ansichten des Kritobulos, eines byzantini-
schen Geschichtsschreibers des 15. Jahrh.), in: W 12 (1957), 
172-197. 

Α. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire (324—1453), 
2 Bde., Univ. of Wisconsin Press 21952 (öfter nachgedr.). 
Vizantijskij Vremennik. 
P. Villard, Mehmed II et la guerre de Troie (1462), in: 
Provence Historique 93-94 (1974), S. 361-373. 
M. Vogel—V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mit-
telalters und der Renaissance, Leipzig 1909 (Beiheft zum Cen-
tralbl. für Bibliothekswesen. 33). 
A. Wifstrand, Laonikos Chalkokondyles, der letzte Athener, 
Lund 1972 (= Scripta minora Regiae societatis Humaniorum 
litterarum Lundensis, 1971/72 : 2). 
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DIE HANDSCHRIFT DER HISTORIEN 

S = Istanbul, Topkapi Sarayi (Bibliothek des Alten Serai), Codex G.Í .3. 

Codex unicus und Autograph des Verfassers, wie die zahlreichen 
Autorenkorrekturen beweisen.1 Um die Jahre 1465—1467 geschrieben; 
westliches Papier; ff.VI, 155, I ' ; mm 220 X 145. Die Ξυγγραφή ιστοριών 
des Kritobulos pp. 1-306 [ff. 1-153"], der Dedikationsbrief p p . V - I X 
[ff. I I I-V] . 

Lagenverhältnisse2: 1 x 4 (ff. II—V), eingebunden in 1 x 2 (ff. I und VI, 
modern), 8 x 8 (64), 1x 10 (74), 6 x 8 (122), 1 x 8 - 1 (129, Blatt 3 fehlt 
ohne Textverlust), 2 x 8 (145), 1 x 6 (151), 1 x 4 (155). Signierung der 
Lagen, vom Autor-Kopisten selbst, mit griechischen Kustoden (rot) auf 
jedem ersten Recto unten rechts (meistens abgeschnitten): (α) (f. 1), 
β (f. 9 ) - ι δ (f. 107) . . . (κ ) (f. 152). Außerdem eine moderne Zählung 
(Bleistift) mit „arabischen" Ziffern auf jedem ersten Recto unten links. 

Wasserzeichen: ff. II/V, 18-19/22-23, 25-26/31-32 , 68/71, 115-
116/121 — 122: Schere I, identisch mit Harlfinger, Wasserzeichen, ciseaux 
62 (belegt für Konstantinopel 1466, Kopist Thomas Prodromites).3 

ff. III/IV, 69/70, 83-106, 117/120, 123-129, 138-151: Schere II, fast 
identisch mit Harlfinger, Wasserzeichen, ciseaux 61 (belegt für Konstanti-
nopel 1466, Kopist Thomas Prodromites)4. ff. 1 - 8 , 17/24, 28/29, 40-64 , 
65 - 67/72 - 74, 75 - 82, 107-114, 118/119, 130-137, 152-155: Schere III, 
ähnlich Briquet, Filigranes, Nr. 3670 (belegt für 1458, mit Varianten 
1462—1472); identisch mit Harlfinger, Wasserzeichen, ciseaux 46 (belegt 
für (Konstantinopel) 1464, Kopist Thomas Prodromites). ff. 9—16, 20/21, 
27/30, 33-40: Buchstabe R, ähnlich Briquet, Nr. 8938 (belegt für 1456-
1458); abgebildet bei Harlfinger, Wasserzeichen, als lettre 46. 

Schriftspiegel mm 145/150 X 85, Linien 22—28, Liniierungsschema 20D1 
bei J . Leroy, Les types de regiure des manuscrits grecs, Paris 1976 (IRHT. 
Bibliographies, Colloques, Travaux préparatoires). 

Sorgfältige, aber ausgeschriebene Hand, leicht rechtsgeneigt. Die Buch-
stabenabstände sind im Verhältnis zur sehr geringen Höhe der Buchstaben 
sehr weit. Unterlängen (z.B. bei ρ, ζ, ξ, φ) meist nur angedeutet, außer 
bei χ. Linksgeneigt sind ε und ξ. Unziales γ mit Aufhaken am Quer-

1 Ein Beispiel aus S bei D. Reinsch, Bemerkungen zu byzantinischen Autorenhandschriften, 
in: Griechische Kodikologie und Textüberlieferung, hgg. von D. Harlfinger, Darmstadt 
1980, 6 2 9 - 644, dort 640. 

2 Zum Notierungssystem der kodikologischen Angaben vgl. Aristoteles Graecus, Bd. 1, 
S. X I V - X V . 

3 Vgl. ebd. Index II S. 20. 
4 Vgl. ebd., Index II S. 20. 
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6* Prolegomena 

balken. Wenige überdimensionierte Buchstaben (bisweilen unziales ε, σ 
und ω), o oft nur als Punkt, ι bisweilen mit Doppelpunkt, ι subscriptum 
nur sehr selten. Zwei Facsimilia bei D. Harlfinger, Specimina griechischer 
Kopisten der Renaissance, I. Griechen des 15. Jahrhunderts, Berlin 1974, 
Nr. 70 (p. V) und Nr. 71 (p. 13). Vgl. unten Taf. I—III. 

Das Ms. ist nicht in einem Zuge geschrieben worden. Tintenfarbe und 
Zeilenzahl wechseln an mehreren Stellen. Einige Folien bzw. Lagen sind 
später geschrieben worden als ihre Umgebung, was deutlich daran zu 
sehen ist, daß der Autor-Kopist den Duktus gegen Ende der betreffenden 
Seite gestreckt hat, um das Seitenende und den Anschluß an die bereits 
vorhandene folgende Recto-Seite zu erreichen. So bei pp. 7—10 (Innen-
bifolium der Lage ff. 1 — 8): Linienzahl 26—28 gegenüber 22—24 der 
pp. 1—6 und 22 der pp. 11—96, Strecken des Duktus auf p. 10; pp. 97—112 
(Lage ff. 49—56): Linienzahl 24 gegenüber 22 auf pp. 11—96 und pp. 113 — 
134, Strecken des Duktus auf p. 112; pp. 135—142 (die beiden inneren 
Bifolien der Lage ff. 65 — 74): Linienzahl 23 gegenüber 22 auf pp. 113—134 
und pp. 143 — 148, dunklere Tinte und wesentlich größere Schrift als im 
übrigen Ms., Ende des Textes p. 142 nach 6 Zeilen, Rest der Seite leer.5 

Die Illumination (Initialen, Zierleiste p. 1 sowie ausführliche Randlem-
mata) wechselt zwischen verblaßtem Braunrot und Violettrot und ist vom 
Autor-Kopisten selbst jeweils in einem nachträglichen Arbeitsgang ausge-
führt worden; die für Initialen vorgesehenen Buchstaben hatte er zunächst 
ganz klein am Rand oder am Zeilenanfang vorgeschrieben. Der Hauptteil 
der Rand-Korrekturen und Rand-Ergänzungen erfolgte erst, nachdem die 
roten Randlemmata bereits ausgeführt waren. Alle Interventionen im Ms. 
stammen vom Autor-Kopisten selbst. 

Das Ms. lag bis mindestens 1929 in einem orientalischen Klapp-
Einband.6 Jetzt hat es einen Halbledereinband mit Deckeln aus marmo-
rierter Pappe. Es ist etwas beschnitten worden, wodurch einige Marginalien 
leicht in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Das Papier der ff. I, VI, 
I ' sowie eines fliegenden Blattes vorn stammt aus dem ausgehenden 
18. Jh. Wasserzeichen: Buchstabengruppe GFA und Name WELGAR mit 
der Jahreszahl 17. . (derselbe Name mit der Jahreszahl 1805 belegt bei 
E. Heawood, Watermarks, mainly of the 17th and 18th centuries, Hilver-
sum 1950 (Nachdr. 1957) (Monumenta chartae papyraceae. I), Nr. 3321. 
Auf jeder Seite rechts (Bleistift) eine moderne Paginierung mit „arabi-
schen" Ziffern. 

Autopsie und Kollation in situ September 1975.7 

5 Zum Neueinsatz auf p. 245 [= f. 123] vgl. unten S. 25* Anm. 13. 
6 A. Deissmann, Forschungen und Funde im Serai, Berlin—Leipzig 1933, S. 43: „Einband: 

orientalisch, losgelöst, nur zum Teil erhalten." 
7 Ich besitze außerdem einen Mikrofilm, den die Serai-Bibliothek freundlicherweise für mich 

angefertigt hat. 
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ERHALTENE OPUSCULA 

1. Gebet. 
2. Verse auf Augustin. 

Die beiden kleinen Werke sind zusammen in folgenden Handschriften 
auf uns gekommen: 

* Athos, Dionysiu 440 (um das Jahr 1460) ( = D) 
^Florenz, Laurentianus 59,13 (ca. 3. Viertel des 15. Jh.) ( = L) 
[Adrianopel, Nr.131]1 

::"Athen, Metochion Panagiu Taphu 784 (17. Jh.) 
Athos, Panteleimonos 803 (17. Jh.) 
* Athen, Ethnike Bibliotheke 876 (J. 1753) 
Bukarest, Bibl. Acad. Rep. Soc. Romania, cod. gr. 566 Litzica (18. Jh.) 
Athos, Xeropotamu 252 (18. Jh.) 
Athen, Sammlung Mystakides 11 Q. 1766)2 

Nur das Gebet enthält: 
Athos, Xeropotamu 256 (18. Jh.) 

Nur die Verse enthalten: 
* Athos, Iviron 388 (15. Jh. Ende-16. Jh. Anfang) ( = I) 
Athen, Ethnike Bibliotheke 2293 (17. Jh.)3 

[Mega Spelaion, Nr. 107]4 

Athos, Kavsokalyvia 74 (18. Jh.) 
Athos, Kutlumusiu 617 (18. Jh.) 
Ankara, Archäologisches Museum 100 Q. 1803)5 

^Sinai-Kloster, cod. gr. 2109 (J· 1847)5 

1 Das Manuskript ist nach der Evakuierung der griechischen Handschriften aus Adrianopel/ 
Edirne im Jahre 1922 verschollen. Nachforschungen, die ich im Sommer 1976 und 1979 in 
der Bibliothek des Benaki-Museums in Athen angestellt habe, welches einen Teil der ehe-
maligen Adrianopel-Handschriften besitzt (vgl. M. Richard, Répertoire des bibliothèques 
et des catalogues de manuscrits grecs, Paris 21958, S. 27), blieben ergebnislos. Wie mir 
Frau K. Tsakona brieflich mitteilte, blieb auch die Suche von Frau E. Zizika und Frau 
E. Chatzedake, denen ich für ihre Mühe herzlich danke, in der Bibliothek des Byzantini-
schen Museums ohne Erfolg. Eine Beschreibung des Manuskripts, leider ohne Datierung, 
gibt B. K. Stephanides, Ot κώδικες της Άδριανουπόλεως, in: BZ 16 (1907), 2 6 6 - 2 8 4 , 
dort S. 2 8 0 - 2 8 1 . 

2 Vgl. K. Dyobuniotes, Χειρόγραφα έν τη βιβλιοθήκη του Β . Μυστακίδου, in: EEBS 14 
(1938), 4 2 3 - 4 3 1 , dort S. 4 2 5 - 4 2 7 (für den Hinweis danke ich D. Harlfinger). 

3 Für den Hinweis auf dieses Manuskript danke ich J . Sonderkamp. 
4 Das Manuskript ist bei dem großen Brand des Klosters im Jahre 1934 mit fast der gesamten 

übrigen Bibliothek zerstört worden, vgl. M. Richard (s. oben Anm. 1), S. 121. Beschreibung 
unter Mitteilung der Textvarianten zu den Versen bei N . A. Bees, Κατάλογος των 
έλληνικών χειρογράφων κωδίκων της έν Πελοποννήσψ μονής τού Μεγάλου Σπηλαίου, 
I, Leipzig-Athen 1915, S. 102. 

5 Für den Hinweis auf dieses Manuskript danke ich D. Harlfinger. 
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8* Prolegomena 

Die mit einem Stern (*) versehenen Handschriften habe ich in situ 
untersucht; außerdem besitze ich von ihnen Mikrofilme bzw. Minox-
Aufnahmen jeweils von den Folien, die Kritobulos enthalten. 

Gebet und Verse sind bisher zweimal ediert worden, beide Male aus sehr 
jungen und entsprechend mit Fehlern behafteten Handschriften:6 

Nikodemos Hagioreites, Επιτομή έκ των προφητανακτόδαβιτικών 
ψαλμών. 'Απάνθισμα διαφόρων ευχών, περιέχον και τάς θεολογικός 
καί προς θείον έρωτα θεωρητικός τού ιερού Αυγουστίνου επισκόπου 
Ίππώνος εύχάς, Konstantinopel 1799, S. 170-174 (Gebet), 192 (Verse). 
Textgrundlage: Athos, Panteleimonos 803.7 

P. A. Palmieri, Un carme ed una preghiera di Michele Kritopulo d' 
Imbro, in: Bessarione 13 (1908), 107—111. Textgrundlage: Bucurestensis 
566 Litzica. 

Von den von mir untersuchten Handschriften haben nur D und L sowie 
für die Verse außerdem I unabhängigen Wert. Alle anderen einschließlich 
der durch die Editionen von Nikodemos und Palmieri dokumentierten 
sind von L abhängig.8 Sie reproduzieren nicht nur die Fehler von L, 
sondern versuchen, diese durch Konjekturen zu glätten. Dies sei an folgen-
dem, besonders eklatantem Fall gezeigt: Das schöne, von D richtig über-
lieferte Trikolon τί τοσούτον ήμαρτον ό πηλός έγώ, όσον αυτός δύνασαι 
συγχωρεΐν, τί τοσούτον ήνόμησα, όσον αυτός δύνασαι λύειν, τί τοσού-
τον παρέβην, όσον αυτός δύνασαι συμπαθεΐν ist in L durch einen saut du 
même au même und anschließenden Einschub des Fehlenden an falscher 
Stelle zu folgendem Gebilde entstellt worden: τί τοσούτον ήμαρτον ó 
πηλός έγώ, όσον αύτός δύνασαι λύειν, τί τοσούτον παρέβην, όσον 
αυτός συγχωρεΐν, τί τοσούτον ήνόμησα, οσον αυτός δύνασαι λύειν, τί 
τοσούτον παρέβην, όσον αύτός δύνασαι συμπαθεΐν. Der aus L geflos-
sene codex Metoch. Panag. Taphu 784 schreibt das ab (unter Auslassung 
des έγώ am Ende des ersten Halbkolons), fügt aber, da ihn die Asym-
metrie stört, vor συγχωρεΐν ein δύνασαι ein. So begegnet uns der Text 
dann auch im cod. Athen. 876. Dem Schreiber der Vorlage von Bucur. 506 
und Pantel. 803 fiel auf, daß hier etwas nicht stimmen kann und er 
„verbesserte" den Text mit folgendem Ergebnis: τί τοσούτον ήμαρτον 
ó πηλός, όσον αύτός δύνασαι λύειν, τί9 τοσούτον παρέβην, όσον αύτός 

6 Die Verse allein außerdem ediert von Sp. Lampros, Catalogue of the Greek Manuscripts 
on Mount Athos, II, Cambridge 1900, S. 437, auf der Grundlage von cod. Panteleimonos 
803. Dort teilt Lampros auch die Varianten des cod. Athen. 876 mit. Die Verse sind ein 
weiteres Mal abgedruckt von M. Rackl, Die griechischen Augustinusübersetzungen, in: 
Miscellanea Fr. Ehrle, I, Rom 1924 (= Studi e Testi 37), 1 - 3 8 , dort S. 38. Textgrund-
lage: Lampros (vgl. oben) und Bees (vgl. oben Anm. 4). 

7 Ich habe eine Photokopie aus dem Exemplar der British Library, London, benutzt. 
8 Es steht nicht zu erwarten, daß eines der bisher noch nicht geprüften Manuskripte aus 

dem 17. oder 18. Jahrhundert irgend etwas zur Textgestaltung beiträgt. 
9 τί Pantel. 803: καί Bucur. 506. 
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Erhaltene Opuscula 

συγχωρείς; τί τοσούτον ήνόμησα, όσον αυτός άφίης; τί τοσούτον 
επταισα, οσον αύτός συμπαθείς; Eine Réédition des Textes schien daher 
geboten. 

Mit den Handschriften D und L, die für das Gebet die alleinigen 
Textträger sind, befinden wir uns zeitlich und personell im unmittelbaren 
Umkreis des Kritobulos selbst. 

Den Wortlaut hat am besten D bewahrt. Die Handschrift enthält nach 
liturgischen Texten (ff. 1 — 83), darunter Troparien des Georgios Eugenikos 
(ff. 73 —83),10 vor allem Gebete: (f. 83v) Anonymes Gebet an Johannes 
den Täufer, (ff. 84-99) Gebete des Johannes Eugenikos. (ff. 100—116v) 
Gebete des Georgios Scholarios und anderer, (ff. 117—131) Οί υπόλοιποι 
της άκολουθίας τοϋ ήμερονυκτίου ψαλμοί, (f. 13 lv) Gebet des Manuel 
Rhetor, (ff. 133-177) Gebete des Augustinus, (ff. 177v-180v) Augustin-
Verse und Gebet des Kritobulos. (ff. 181—202) Kanon des Andreas von 
Kreta, (ff. 202—204) Einige Troparien und Gebet an die Theotokos. 

Außer den Ergänzungshänden D (f. 202") und E (ff. 203-204) waren 
drei Kopisten an der Herstellung des Manuskriptes beteiligt, die eng zu-
sammengearbeitet haben (Ubergänge von einer Hand zur anderen bis-
weilen mitten in einem Satz), ff. 1 —86v, 131 —132v: Kopist A. Ein nicht 
näher bekannter Dositheos.11 Subskription f. 83 unten: θ(εο)€ το δώρον 
και πόνος δοσιθέου: + έτους ,ς^ξς': ίν(δικτι)ώ(ν)ος ςης. Also im Jahre 
1457/8 geschrieben, ff. 87—99: Β. Anonymus, der auch Seragliensis G.I. 
39, ff. 1—300v geschrieben hat.12 ff. 100-130v, 133-20Γ: C. Kopist, der 
auch Seragliensis G.I.39, ff. 308—309v geschrieben hat, von D. Harlfinger 
als Johannes Eugenikos identifiziert.13 Das in diesem Teil der Handschrift 
auftretende Papier-Wasserzeichen erlaubt eine Datierung dieses Teils auf 
ca. 1463.14 

l f t f. 73 am Rand: πατρός έφεσίου. 
11 Vgl. M. Vogel — V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der 

Renaissance, Leipzig 1909, S. 112-113. PLP Nr. 5635. 
12 Vgl. meine Beschreibung dieser Handschrift in: Aristoteles Graecus, I, S. 376—377. 

D. Harlfinger, Textgeschichte Περί άτόμων γραμμών, S. 418, hat diesen Kopisten als 
Anonymus 4 gezählt und ihm einige andere Handschriften zugewiesen. 

13 Vgl. Wasserzeichen, Index II, S. 21 unter ciseaux 53. Harlfinger scheint auch den vor-
genannten Anonymus (= Kopist Β unserer Handschrift) mit Johannes Eugenikos identifi-
zieren zu wollen, vgl. Wasserzeichen, Index II, S. 21 unter échelle 13. Ich halte das für 
sehr unwahrscheinlich. Sowohl im cod. Seragl. 39 als auch hier im Athous Dion. 440 sind 
die beiden Hände klar voneinander zu scheiden, dagegen stimmen Anonymus hier und 
Anonymus im Seragl. 39, „Johannes Eugenikos" hier und „Johannes Eugenikos" im Seragl. 
39, völlig überein. Man wird sich für die Identifizierung einer dieser Hände mit Johannes 
Eugenikos entscheiden müssen. Die von ihm subskribierte Handschrift Athous Lavra 
Ω 72, die ich gesehen habe, aber leider nicht photographieren durfte, zeigt einen etwas 
anderen Schreibstil des Johannes Eugenikos; er schrieb sie über 30 Jahre früher (1425) als 
noch verhältnismäßig junger Mann. 

14 ff. 100—201: Schere mit Band, das eine Zeichen des Paares identisch mit Briquet, Fili-
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10* Prolegomena 

L besteht aus mehreren, teilweise heterogenen und verschieden zu 
datierenden Teilen; uns interessieren die ff. 244—307v. Sie enthalten: (ff. 
244-248) Gebet des Kritobulos. (ff. 248-263) Gebete des Johannes Eu-
genikos. (ff. 263—289) Gebete des Augustinus. Davor die Bemerkung: 
ταύτας τάς εύχάς έμετεγλώτισεν (sic) κύρ δημήτριος ό κυδώνης· ταύτας 
τάς εύχάς εύρων ó άγιος ó έφέσου έν ίταλίς* ó ευγενικός κύρ μάρκος. 
(f. 289) Augustin-Verse des Kritobulos. (ff. 289v-307v) Capitula ascetica. 

Dieser gesamte Teil der Handschrift (ff. 244—307") ist von einem 
Kopisten geschrieben, der f. 307v in Monokondylien subskribiert hat, die 
als ό άμαρτωλός γεώργιος ó εύγενικός aufzulösen sind. Der Hymnograph 
und Vater der Brüder Johannes und Markos Eugenikos scheidet als Kopist 
unserer Handschrift schon aus chronologischen Gründen aus. Die Wasser-
zeichen15 deuten auf eine Entstehung Mitte — 3. Viertel des 15. Jahr-
hunderts, und mit der Bezeichnung des Markos Eugenikos als άγιος 
(f. 263) ist als terminus post quem dessen Todesjahr (1445) gegeben. 
Der Vater des Johannes Eugenikos16 aber starb bereits 1406. So spricht 
vieles dafür, unseren Georgios Eugenikos mit dem gleichnamigen Sohn 
des Johannes17 zu identifizieren. Er hinterließ uns vom Gebet des Krito-
bulos einen Text, der mehr und schwerer wiegende Fehler aufweist als 
derjenige, den in D höchstwahrscheinlich sein Vater kopiert hat. Dennoch 
hat auch D einige Trennfehler gegen L, und es scheint, daß Georgios 
Eugenikos Jr. nicht einmal in der Lage gewesen wäre, die vereinzelten 
orthographischen Lapsus seines Vaters zu verbessern; denn seiner Sub-
skriptio hat er eine Schlußbemerkung an seinen πνευματικός πατήρ vor-
ausgeschickt, wo er — nicht mehr vom weitgehend richtigen Schriftbild 
der Vorlage geleitet — sein eigenes Griechisch schreibt, das sich so liest: 
δέσποτα μου άγιε και πνευματικοί πάτερ, όπόταν τάς εύχάς ταύτας 
άναγινώσκεις, σύγνωθεί μοι και συγχώρη μοι τω άμαρτωλφ τον παντός 
άνθρωπου άμαρτωλότερον. 

Einige Divergenzen zwischen D und L scheinen auf Autorenvarianten 
zurückzugehen (ζ. B. S. 12*,5 μετανοούντας L, das ich in den Text gesetzt 
habe, weil es dem μετανοούντα Ζ. 17 besser entspricht — εις μετάνοιαν 
D, entsprechend dem Text von Luc. 5,32; außerdem S. 13*,10 δέσποτα — 
κύριε, 11 άφάτφ — άφράστφ, 12 άμετρήτω - άμέτρψ). 

Zu den voneinander unabhängigen Textzeugen D und L tritt für die 
Augustin-Verse noch I. Eine stemmatische Einordnung ist wegen des ge-

granes, Nr . 3689 (belegt für J. 1463), das andere identisch mit ciseaux 73 bei Harlfinger, 
Wasserzeichen (= Wasserzeichen in der von Kritobulos geschriebenen Arrian-Handschrift 
Seragl. 16, vgl. S. 70*). 

15 Leider war ich auf Ausmessen und Freihand-Kopieren angewiesen: Es finden sich in unse-
rem Handschriftenteil: Schere, gekreuzte Schwerter, Amboß, Krone. 

16 PLP Nr . 6188. 
17 PLP Nr . 6187. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:40



Erhaltene Opuscula 

ringen Textumfanges von vornherein problematisch. I weist einige Va-
rianten auf, die möglicherweise auf den Autor selbst zurückgehen, daher 
sind alle Lesarten von I im Apparatus criticus dokumentiert. Die Krito-
bulos-Verse stehen auf f. 915v (nach der neueren Bleistiftzählung f. 900v) 
dieses riesigen Codex („Okeanos"), der unter vielen anderen Schriften 
auch Werke des Scholarios und der beiden Eugenikos-Brüder enthält. 
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ΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

εύχή Κριτοπούλου τού Ίμβρίου 

δέσποτα κύριε 'Ιησού Χριστέ, ό θεός ήμών, ό μόνος συμπαθής τε 
καί εύδιάλλακτος, ή τού έλέους πηγή, το τής φιλανθρωπίας άνεξ-
άντλητον πέλαγος, ό μή δικαίους έλθών καλέσαι, άλλ' άμαρτωλούς 

5 μετανοούντας προσδέξασθαι, ό έβδομηκοντάκις έπτά συγχωρεϊν άμαρ-
τίας Πέτρφ τω κορυφαίω των σων μαθητών καί άποστόλων έγκελευσά-
μενος έρωτήσαντι, άμα μέν έκ τούτου καί το άπειρον τής σής χρηστό-
τητος καί φιλανθρωπίας έμφαίνων, άμα δέ καί πάσι τοις ήμαρτηκόσιν 
εύσπλάγχνως καί συμπαθώς θύραν μετανοίας άνοίγων καί καιρόν 

ίο έπιστροφής χαριζόμενος και τη άπογνώσει μηδαμού χώραν διδούς, 
αύτός, δέσποτα φιλάνθρωπε, θεέ πάσης παρακλήσεως, πατήρ οίκτιρ-
μών, έλέους κύριε, συμπαθείας αβυσσε, άγαθότητος πέλαγος, εύ-
σπλαγχνίας πηγή, μακροθυμίας τε καί άνεξικακίας άκένωτε θησαυρέ, 
πλανωμένων όδηγέ, πεπτωκότων άνόρθωσις, άπελπισμένων έλπίς, άπ-

15 εγνωσμένων παραμυθία καί πασι πάντα και ων καί γινόμενος δι' 
έμε καί τήν έμήν σωτηρίαν, πρόσδεξαι νυν κάμε τον άμαρτωλόν καί 
άνάξιον δοϋλόν σου μετανοοϋντα καί προσερχόμενόν σοι μετά συν-
τετριμμένης καρδίας καί πνεύματος ταπεινώσεως και λύσιν έξαιτούντα 
των πολλών καί δεινών μου πλημμελημάτων, ών εν γνώσει τε καί 

20 άγνοια άσύγγνωστα ήμαρτον παρά πάντα τον βίον καταπατήσας μέν 
τους νόμους τους σούς, άθετήσας δε τάς σας έντολάς, παραβάς δέ τα 
σα προστάγματα, άλογήσας δέ τών χρηστών σου καί σωτηρίων παρ-
αγγελμάτων όλος τε μακρυνθείς άπό σοΰ καί τών σών καί όπίσω 
τής πονηράς διανοίας μου πορευθείς και γενόμενος έπίχαρμα τω δια-

25 βόλφ καί τοις πονηροΐς άγγέλοις αυτού, δαίμοσιν, έξ άπαντος τρόπου 
πληρών αυτών τα προστάγματα. 

καί νύν κύριε, κύριε, ώσπερ έκ βαθυτάτου ύπνου καί μέθης ή κάρου 
όψέ καί μόλις άνανήψας τής άμαρτίας καί εις έαυτόν συστραφείς καί 
συναίσθησιν λαβών τών οικείων κακών πανταχόθεν τε έμαυτόν έξετά-

30 σας καί έρημον εύρων παντός άγαθού καί τής φωτοειδούς καί λαμπρός 
καταστολής τού θείου λουτρού, ην με ένέδυσας, γυμνόν όλον καί έξ-

4 ό μή - 5 μετανοοϋντας : Εν. Matth. 9,13; Εν. Marc. 2,17; Εν. Luc. 5,32 5 ό 
έβδομηκοντάκις — 7 έρωτήσαντι : Εν. Matth. 18,21—22 

D = Athous Dionysiu 440 L = Laurentianus 59,13 
tit. εύχή κριτοπούλου τοϋ ίμβρίου L : τοϋ λογιωτάτου κυροϋ μιχαήλ τοϋ κριτοβουλου D 
2 τε D : om. L 3 εύδιάλακτος DL 5 μετανοοϋντας L : εις μετάνοιαν D προσ-
δέξασθαι D : πρόσδεξαι L έβδομηκοντάκις L 7 έρωτίσαντι D 8 ήμαρτηκόσι 
L 9 εύσπλάχνως L 11 π(ατ)ήρ D : σ(ωτ)ήρ L 12συμπαθίαςϋ 12/13 ευσπλα-
χνίας D 13 άνεξηκακίας L 14 όδηγέ D 15 γινόμενος D : γινωσκόμενος L 19 
δεινώ L πλημελημάτων L 20 άσύγνωστα DL 22 σωτηρίον L 26 αύτών D : 
om. L 29 συνέσθησιν L 
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ΕΥΧΗ 

ηπορημένον όρων, άντί δέ ταύτης φάκια φυπαρά περιβεβλημένον της 
άμαρτίας, και στένοντα καί τρέμοντα καί λιμώττοντα καί πάσι κακοίς 
ένεχόμενον, όλος τε έξαπορηθείς καί πάντων των άλλων άπογνούς εις 
μνήμην ήκον της προτέρας ζωής, έν ή με κατέστησας και ής δια κακίαν 

5 έκπέπτωκα, καί των χρηστών σου καί κηδεμονικών άμα καί φιλαγάθων 
καί πατρικών άνεμνήσθην σπλάγχνων καί προς τον έμόν γνησίως 
επιστρέφω δεσπότην και θαρρούντως έμαυτόν τοις ποσίν έπιρρίπτω 
τοις σοϊς μέγα κεκραγώς και βοών έκ βάθους ψυχής κατά τον άσωτον 
έκεΐνον υ ιόν' ήμαρτον εις τον ούρανόν, κύριε, καί ένώπιόν σου. 

10 δέξαι οΰν με, άγαθέ καί φιλάνθρωπε δέσποτα, μετανοοϋντα καί 
έπιστρέφοντα καί προσερχόμενον θαρρούντως τη ση άφάτω χρηστότητι 
και άμετρήτω συμπαθείςχ καί ύπεραγάθφ βασιλείς, δέξαι με τον 
άνάξιον δοϋλόν σου, τον πολλά έπταικότα καί παροργίσαντα καί 
παραπικράναντα τα φιλάνθρωπα σπλάγχνα σου, δέξαι με το πλάσμα 

15 τών σων χειρών, το ίδιον δημιούργημα, δν έτίμησας ιδία είκόνι και 
τή κατά πάντων άρχή, φ μόνω λόγον έχαρίσω τών άλλων ζώων και 
δν πολλοίς καί μεγάλοις έκόσμησας άγαθοΐς, υπέρ οΰ νόμον έδωκας, 
προφήτας άπέστειλας, άλλα μυρία είργάσω, δι' δν άνθρωπος γέγονας 
θεός ών καί δεσπότης καί πάσαν την φρικτήν οίκονομίαν έτέλεσας 

20 και πάθη καί σταυρόν ήνέσχου καί θάνατον και ταφήν, ίνα καί θανάτου 
καί παθών καί άμαρτίας έλευθερώσης έμέ και προς την προτέραν 
έπανάξης οικειότητα καί υίοθεσίαν και τής σής βασιλείας κληρονόμον 
ποίησης. 

εί τοίνυν ταύτα πάντα φιλανθρώπως και πεποίηκας καί ύπέμεινας 
25 δι' έμέ, πώς νύν έάσεις, ώ δέσποτα, θήραμα γενέσθαι (με) τω διαβόλω 

καί τής σής άπειροδυνάμου δυνάμεως τε καί άγαθότητος και σοφίας 
κατακαυχήσασθαι τον άποστάτην καί πονηρόν καί δραπέτην δαίμονα 
ως μή μόνον προτού τον άνθρωπον άπατήσαντα καί τής τού παρα-
δείσου διαγωγής έξορίσαντα καί τής έκείσε στερήσαντα μακαρίας 

30 ζωής, άλλα καί μετά την άπόρρητον οίκονομίαν καί την φρικωδεστάτην 
θυσίαν καί το χεθέν θείον αίμα, το σον καί δεσποτικόν, το μέγα καί 
περιβόητον, δι' ου ήμάς έξηγόρασας, ετι καί νύν συναρπάζειν δυνά-
μενον τους τοσούτου τιμήματος ώνητούς δούλους τους σους καί προς 
το οίκείον τής άπωλείας συναπάγοντα βάραθρον; μή, δέσποτα φιλάν-

9 ήμαρτον — ένώπιόν σου : Εν. Luc. 15,21 

2 λιμόττοντα D 4 ήκον L : είκον D 6 σπλάχνων DL 7 θαρρούντος D 8 κε-
κραγώς D 9 καί D : om. L 10 δέξαι D : δέξε L δέσποτα D : κύριε L 11 άφά-
τφ D : άφράστψ L 12 άμετρήτω D : άμέτρω L συμπαθίςι L : εμπαθίςι D 14 
σπλάχνα DL 15 τών σών χειρών D : τών χειρών σου L ôv D : ώ L 17 ôv D : 
ώ L 18 ήργάσω D δν Athen. Metoch. Panag. Taphu 784 : ων DL 20 καί2 D : 
om. L : θανάτου L : τού θανάτου D 24 ύπέμηνας L 25 έάσεις L : έάσης D με 
addidi : om. DL 27 καί2 D : om. L 28 προ του D : om. L 31 αίμα D το 
σον καί L : καί σον D 34 άπολείας D 
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14* ΚΡΓΓΟΠΟΥΛΟΥ 

θρωπε, μή, βασιλεύ αιώνιε, μή, παντοδύναμε κύριε, μή τοσαύτην νίκην 
νικήση καθ' ήμών ό της άληθείας έχθρός, ό άλιτήριος δαίμων- μή δή 
τοσούτον δυνηθείη ή ήμετέρα κακία, ήμαρτον μέν, άλλα σοΰ ούκ άπ-
έστην ήμαρτον, άλλα σέ θεόν έπιγράφομαι* ήμαρτον πολλά καί μεγάλα, 

5 όμολογώ, άλλ' εΐσω πίπτει της σης χρηστότητος και φιλανθρωπίας" 
αύτη δε πέρας ούκ έχει. τί τοσούτον ήμαρτον ό πηλός έγώ, δσον αύτός 
δύνασαι συγχωρεΐν, τί τοσούτον ήνόμησα, όσον αύτός δύνασαι λύειν, 
τί τοσούτον παρέβην, οσον αύτός δύνασαι συμπαθεϊν, εύσπλαγχνος 
και μακρόθυμος ών; ούδέν μέγα πάντα τά τών άνθρώπων άμαρτήματα 

10 είς ταύτόν συνελθόντα προς την άπειρον άβυσσον της σής χρηστότητος 
και φιλανθρωπίας παραβαλλόμενα. 

δια τούτο, δέσποτα φιλάνθρωπε, δικαιολογούμαι ού προς την έμήν 
καθαρότητα άποβλέπων (άκάθαρτος γαρ έγώ παντός μάλλον καί βέβη-
λος καί πόρρω τών σών έντολών καί τη Ιλύϊ καί τω βορβόρφ τών 

15 έμών άμέτρων κακών ώσπερ σύς όλως έγκαλινδούμενος), άλλα το 
άπειρον της σής χρηστότητος έννοών και προς το ϋψος καί μεγαλεϊον 
τής σής άγαθότητος καί φιλανθρωπίας όρών, ην ουδέν τών άνθρω-
πίνων άμαρτημάτων νικήσαι δύναται, δέξαι οΰν με, κύριε, έπιστρέφον-
τα μετά δακρύων καί στεναγμών καί μετανοούντα έφ' οις έπλημμέλησα 

20 καί συγγνώμην αιτούντα, κάμφθητι ταίς έμαϊς λιταϊς καί δεήσεσι, 
σπλαγχνίσθητι ώς συμπαθής, οΐκτειρον ώς μακρόθυμος, έλέησον ώς 
φιλάνθρωπος καί συγχώρησόν μοι 6σα σοι ήμαρτον, δέξαι με τον σον 
δούλον εύχαριστοϋντα μέν, ότι ούκ ήδη συναπώλεσάς με ταις άνομίαις 
μου μακροθυμήσας έπ' έμοί, έξαιτούντα δέ νύν λύσιν τών έπταισμένων 

25 μοι καί τελείαν άπαλλαγήν καί συγχώρησιν παρά τής σής άγαθότητος. 
είς δε το έξής, ικετεύω καί πάνυ δέομαι, στήριξόν με τή σή πίστει 

καί έλπίδι καί άγάπη βεβαίςι, άκλόνητον διατήρησον πάσαις ταϊς τού 
πονηρού μεθοδίαις καί προσβολαίς, ίνα μή συναρπάση με ή κακία 
προς βάραθρον τής αυτής άπωλείας μηδέ γένωμαι θήραμα τφ έχθρώ, 

30 άγγέλω πιστώ φύλακι παρακατάθου τήν έμήν ζωήν όδηγούντι καί ένι-
σχύοντι προς το ποιείν το σον θέλημα καί τάς σάς καλώς άπο-
πληρούν έντολάς. ναί, δέσποτα μακρόθυμε, πολυέλεε κύριε, νοητέ ήλιε, 
βασιλεύ τής δόξης, τών κατ5 έμε άμαρτωλών ή τελεία συγχώρησις καί 
συμπάθεια, ναί, γλυκύτατε 'Ιησού, άναψυχή μου καί παρηγορία καί 

35 παραμυθία, παράκλησις, γλυκυθυμία, γάνος τής έμής ψυχής, χαρά 

2 μήδη L : μηδε D 7 συγχωρεΐν D : λύειν, τί τοσούτον παρέβην, δσον αύτός συγχωρεΐν 
L (verbis λύειν — αύτός per homoeoteleuton falso repetitis) ήνόμισα L 8 εΰσπλα-
χνος DL 10 ταύτόν L : ταύτό D 12 δια D : καί δια L 13/14 μάλλον καί βέ-
βηλος L : καί βέβηλος μάλλον D 15 συς L έγκαλυνδούμενος D L 21 σπλαχνίσθητι 
D : σπλαχνήσθητι L οΐκτηρον L 22 σοι D : om. L 23 συναπόλεσάς D 24 
νυν D : om. L έπταισμένων D : πταισμένων L 30 όδηγούντι L 33 άμαρτω-
λών D : άμαρτιών L 34 καί1+2 L : om. D παρηγορεία D 35 γάννος D 
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ΕΥΧΗ 15* 

πεπληρωμένη, άγάπη τελεία, ερως θεοειδής, ζωή άλυπος, εφεσις των 
καλών, ειρήνη υπερέχουσα πάντα νουν, ναί, φώς των έμών όφθαλμών, 
χειρών εκτασις, ποδών βάσις, μελών συμφυΐα, όλοκληρία του όλου μου 
σώματος, άπλώς πάντα σοι μόνω, δέσποτα Χριστέ, προσανέχω, σοι 

5 ζώ, σοι κινούμαι, σοι και ειμί, ει καί ήμαρτον ύπερ πάντας. κάθαρόν 
μου τον νουν της ύλικής προσπαθείας καί τών ματαίων έννοιών καί 
τών άτοπων καί πονηρών ένθυμήσεων καί προλήψεων, αϊ με συνέχουσι 
καί συμπνίγουσι νυν καί πολιορκοϋσΐ' δός μοι καλόν πάθος ψυχής 
και λογισμόν εμμονον καί καρδιακήν εφεσιν καί μελέτην διηνεκή τής 

10 άγαθής σου μνήμης και τελείας άγάπης ώστε φαντάζεσθαι το σον 
έράσμιον κάλλος άεί καί τήν σήν ώραιότητα βλέπειν άπόπλυνον τελεί-
ως του σπίλου τής άμαρτίας και κάθαρόν με φύπου παντός έμπαθοϋς 
καί μολυσμοϋ καί κηλϊδος σαρκός καί πνεύματος καί παράσχου μοι 
σταθηράν γαλήνην καί άνεσιν και είρήνην βαθείαν τών λογισμών, ίνα 

15 δια πάντων τής σής άπολαύσας χρηστότητος καί μακροθυμίας καί τής 
πολλής άγαθότητος καί του σου θείου ελέους πλουσίως τυχών εύχαρι-
στώ, δοξάζω, ύμνώ καί μεγαλύνω το σον πανάγιον όνομα καί τοΰ 
άνάρχου σου πατρός καί τοΰ παναγίου καί άγαθοΰ καί ζωοποιού 
πνεύματος νυν και άεί και εις τους αιώνας τών αιώνων, άμήν. 

4/5 σοι ζώ - 5 ειμί : Act. Αρ. 17,28 

3 μέλλων L μου D : om. L 4 δέσποτα L : om. D 6 προσπαθίας D 7 
αί D 9 διηνεκεϊ D 12 τοΰ σπίλου L : τον σπείλον D 13 μολισμοϋ L : λογισμού 
D κηλίδος DL 14 βαθείαν DL 
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16* ΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΧΟΙ 

στίχοι Κριτοπούλου Μιχαήλ του Ίμβρίου 

όστις έρωτα θεοϋ εσχεν εύφρόνως 
και πϋρ άνήψεν άγάπης εν καρδίςι 
άλοϋς όλος γε τω πόθω τοϋ δεσπότου 

5 και κατοχήν δε έμπνευσθείς θειοτέραν 
τον άνδρα τοϋτον έκτόπως θαυμαζέτω, 
τον θείον όντως και σεπτόν Αύγουστίνον, 
τοϋ διακαούς έρωτος και τοϋ πάθους 
καί της ένθέου κατοχής τε και ξένης, 

ίο ολην γαρ έξέχεε τήν ψυχήν οδε 
προς τον έρωτα τοϋ θεοϋ τε καί πλάστου 
εκφρων γεγονώς, όλος ήλλοιωμένος 
τήν θείαν όντως άλλοίωσιν καί ξένην. 
το δε βιβλίον συνεχώς έπιέτω 

15 άεί μελετών καί προσλαλών τώ κτίστη 
καί φώς νοερόν είσάγων εν καρδίςτ 
όδός γάρ έστι τοϋτο της μετανοίας 
και θϋρα ζωής προς σωτηρίαν άγον. 

2—3: cf. Symeon, hy. 20,236-237 άνάπτεις τε φλόγα πολλήν άγαπήσεως θείας/καΐ πόθου 
θείου έρωτα οία πϋρ μοι εμβάλλεις 12 εκφρων γεγονώς : cf. Symeon, hy. 17,371-372 
καί ώς εκφρων έν έκστάσει/γεγονώς 13 άλλοίωσιν και ξένην : cf. Symeon, hy. 51,53 
άλλοίωσιν τήν ξένην. cf. etiam hy. 8,67 16: cf. Symeon, hy. 33,63—64 xà νοερά οΰν 
όμματα της νοερός καρδίας/καί νοερω φωτίζεσθαι όφείλουσι φωτί τε. cf. etiam hy. 
34,77-78 17: cf. Symeon, hy. 18,128 τίς μοι ύπέδειξεν όδόν μετανοίας 

D = Athous Dionysiu 440 I = Athous Iviron 388 L = Laurentianus 59,13 
tit. στίχοι κρητοπούλου μιχαήλ τοϋ ΐμβρΰου L : είς τον αύγουστίνον τοϋ κριτοβοΰλου I : 
om. D 
2 εΰφρόνως L : έμφρόνιος DI 4 άλοϋς DL όλος IL : όλως D 5 έμπνευσθείς 
corr. ex εμπνευστής D 7 δντως DL : φημί I 8 πάθους DL : πόθου I 10 έξέχεε 
DL : έξήμεσε I δδε L : ώδε D : όλως I 12 ήλοιωμένος (-ος corr. ex -ως) D 
13 άλοίωσιν D 16 νοερόν L : νοητόν DI 18 άγον DL : φέρον I 
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VERSCHOLLENE OPUSCULA 

1. Homilía in passionem Domini habita Constantinopoli in die Parasceves 

2. Epistula 

Beide Arbeiten waren in einem Manuskript enthalten, das mit der 
übrigen Bibliothek des Don Diego Hurtado de Mendoza im Jahre 1576 
in die Bibliothek des Escorial Eingang gefunden hatte. Nach G. de Andrés,1 

der sämtliche erhaltenen alten Verzeichnisse und Kataloge ausgewertet hat, 
handelte es sich um ein ca. 1460 entstandenes Papier-Manuskript, das 
hinter einigen Werken des Scholarios (ff. 63 sqq.) die oben angeführte 
Homilie enthielt. Auf sie folgte (ff. 74sqq.) „epistula cuiusdam qui res 
gestas Mahometi Imperatoris descripserat 5 libris". Für uns bedarf es 
keiner besonderen Anstrengung, den quidam mit Kritobulos von Imbros 
zu identifizieren. Wer der Adressat des Briefes war, wird leider nicht 
mitgeteilt.2 Die Handschrift ist heute nicht mehr im Escorial vorhanden; 
höchstwahrscheinlich ist sie mit so vielen anderen beim großen Brand 
des Klosters im Jahre 1671 zerstört worden.3 

1 Catálogo de los códices griegos desaparecidos de la Real Biblioteca de el Escorial, El Es-
corial 1968, S. 198 Nr. 462. 

2 Es handelt sich kaum um eine Kopie des Widmungsbriefes an den Sultan, denn dort sind 
Adressat und Absender zu Anfang deutlich genannt; dagegen hätte es einer sehr aufmerk-
samen Lektüre des ganzen Briefes bedurft, um ihm zu entnehmen, daß der Verfasser sein 
Werk in fünf Bücher eingeteilt hat. — Die Datierung der Handschrift auf ca. 1460 ist 
etwas zu früh, da durch diesen Brief der terminus post quem mit 1467/8 gegeben ist. 

3 Die Angabe von Andriotes, Κριτόβουλος ó "Ιμβριος, S. 169 (sinngemäß wiederholt von 
Tomadakes, Περί άλώσεως, S. 88 und dann J. Ch. Konstantinides, in: ΘΗΕ 7 (Athen 
1965), Sp. 1050 s. ν. Κριτόβουλος Μιχαήλ), daß ,,στή Βιβλιοθήκη τοϋ Escurial στην 
'Ισπανία σώζονται (sic) σε δύο (sic) χειρόγραφα Ινα ποίημα (sic) με τον τίτλο Περί των 
παθών (sic) και μία όμιλία Περί τοΰ πάθους τοϋ Χριστοί" beruht auf einer Kette von 
Mißverständnissen, die über Krumbacher, GBL, S. 311 zurückgehen auf E. Miller, Cata-
logue des manuscrits grecs de la bibliothèque de PEscurial, Paris 1848, S. 375 und 521. 
(Inhaltsangaben der verschollenen Handschrift aus zwei alten Katalogen aus der Zeit vor 
1671, dabei S. 375 Ubersetzung der Katalogangabe Εις τα σωτήρια πάθη . . . Χρίστου 
mit „Sur les passions"). Schon Ch. Graux, Essai sur les origines du Fonds grec de l'Escurial, 
Paris 1880 [= Bibliothèque de l'École des Hautes Études. 46], S. 216 mit Anm. 1 hatte 
den Irrtum Millers, der dann von Krumbacher und Andriotes vergrößert wurde, richtig-
gestellt. 
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DIE BEIDEN FASSUNGEN DES WIDMUNGSBRIEFES 

Der Widmungsbrief ist der einzige Teil der Historien, der in zwei 
getrennten Fassungen auf uns gekommen ist; sie weichen teilweise be-
trächtlich voneinander ab. 

Eine dieser Fassungen liegt uns in S, pp. V—IX vor. Die Lage, zu 
welcher diese Blätter gehören, ein Binio, dessen erstes Blatt sowie die 
Rückseite des letzten Blattes unbeschriftet geblieben sind, ist offensichtlich 
längere Zeit über gesondert vom übrigen Manuskript aufbewahrt worden: 
p. III und p. X (also die beiden Außenseiten der Lage) sind schmutzig 
und abgegriffen (p. III ist jetzt durch aufgeklebtes durchsichtiges Papier 
geschützt). Dennoch gehören diese Blätter kodikologisch eng mit dem 
übrigen Manuskript zusammen: pp. III—IV/IX—X weisen dasselbe Was-
serzeichen auf wie pp. 35—38/43—46 usw., vgl. oben S. 5*. pp. V—VI/ 
VII—VIII sind mit demselben Wasserzeichen versehen wie pp. 137—140, 
165—212 usw., vgl. oben S. 5*. 

Von der kodikologischen Beschaffenheit der anderen Fassung (T) haben 
wir leider keine Kenntnis, da das Original verschollen ist. Es befand sich 
im August 1859 im Besitz von C. Tischendorf, der es während eines 
Aufenthaltes in Konstantinopel vom Fürsten Alexander Lobanov, dem 
Botschafter des Zaren Alexander II. bei der Hohen Pforte, erhalten hatte. 
Glücklicherweise hat Tischendorf jedoch den Text dieses Widmungsschrei-
bens in seiner Notitia editionis codicis Bibliorum Sinaitici, Leipzig 1860, 
S. 123—124, vgl. dort auch S. 7, veröffentlicht. Er teilt uns außerdem 
mit, daß er den Codex mit dem Geschichtswerk des Kritobulos in Händen 
gehabt habe und daß am Anfang des Werkes ein Brief stehe, „unde 
scriptoris ingenium pariter atque libri ratio cognoscitur". Diesen Brief 
habe er durch Lobanovs Vermittlung erhalten. 

Hier erheben sich nun einige Fragen, auf welche bis jetzt keine be-
friedigende Antwort gefunden werden konnte. Hat der Brief, den Tischen-
dorf veröffentlichte, zusammen mit den heutigen pp. III—X von S den 
Anfang des Codex gebildet?1 Oder hat er ohne pp. III—X mit dem 
übrigen Codex zusammengelegen und ist er, nachdem er über Lobanov 
an Tischendorf gegeben worden war, durch die jetzigen pp. III—X ersetzt 
worden, die vorher gesondert aufbewahrt wurden? Oder hatte Tischendorf 
die pp. III—X an ihrem heutigen Platz gesehen, und hat man ihm die 
Parallelfassung gegeben, die getrennt davon lagerte? Ist das Papier der 
Tischendorfschen Fassung ebenfalls mit Papiersorten von S identisch? 
Möglicherweise ließen sich einige dieser Fragen beantworten, falls doch 

1 Wir müssen daran denken, daß die Handschrift zu Tischendorfs Zeiten keinen festen Ein-
band hatte, sondern in einem orientalischen Leder-Klappband lag, vgl. oben S. 6*. 
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Die beiden Fassungen des Widmungsbriefes 

einmal das Tischendorfsche Original (eventuell in Leningrad oder Leipzig) 
auftauchen sollte. Bis dahin sind wir allein auf die in der Notitia gedruckte 
Fassung (T) angewiesen. 

Einen Teil der Fassung Τ (unsere Edition S. 6,2 ξυντέταχα — 8,14 
κριθησόμενον) hat Α. Κ. Demetrakopoulos in seinen Ergänzungen und 
Berichtigungen zur Νεοελληνική Φιλολογία des Κ. Sathas2 abgedruckt, 
allerdings ohne uns mitzuteilen, woher er die Kenntnis dieses Textes 
schöpft, aus der Edition Tischendorfs oder etwa aus dem Original, das 
er bei Tischendorf eingesehen haben könnte. Mit einiger Sicherheit läßt 
sich jedoch sagen, daß er die Edition vor sich gehabt hat. In seinem Text 
erscheint der unnötige Zusatz γην nach S. 7,3 την, den Tischendorf 
gemacht und durch eckige Klammern gekennzeichnet hatte.3 

Abgesehen von zwei orthographischen Kleinigkeiten weist der Text bei 
Demetrakopoulos gegenüber Τ zwei Zusätze auf: S. 6,13 ist der Artikel 
τα eingefügt: τά τε της Αίνου και των Φωκέων καί δη και (τα) των 
Τριβαλλών. Die Hinzufügung ist überflüssig, wie ein Blick auf die Paral-
lelfassüng in S beweist. S. 7,29 fügte Demetrakopoulos (und unabhängig 
von ihm auch Müller) vor dem Wort βασιλεύς den Artikel ó ein: καί 
ώς έστόρεσε το τούτων φρόνημα (ό) βασιλεύς. Auch diese Hinzu-
fügung ist, wie der sonstige Sprachgebrauch des Kritobulos zeigt, über-
flüssig. Kritobulos verwendet zwar das Wort βασιλεύς im Sinne von „der 
Sultan" im Nominativ meistens mit dem bestimmten Artikel4, doch finden 
sich abgesehen von den über 60 Fällen, wo ein Satz mit βασιλεύς ôè 
oder βασιλεύς γαρ beginnt, mehrere Passagen, in welchen auch innerhalb 
oder am Ende des Satzes das Subjekt βασιλεύς ohne Artikel verwendet 
wird, z.B. S. 185,8 την Δαλματών καί Βόστρων χώραν, ήν πρώην 
έχειρώσατο βασιλεύς. Die Abweichungen des Textes von Demetrako-
poulos gegenüber Τ sprechen also nicht dafür, daß er etwa das Original 
eingesehen und getreuer als Tischendorf wiedergegeben hätte. Er hat viel-
mehr Tischendorfs Text mit einigen kleinen Änderungen, die er selbst 
vornahm, abgedruckt. 

2 Προσθήκαι καί διορθώσεις εις τήν Νεοελληνικήν Φιλολογίαν Κωνσταντίνου Σάθα, 
Leipzig 1871 (Nachdr. Athen 1965), S. 9—10. Diesen Hinweis verdanke ich J. Sonderkamp. 

3 Kritobulos verwendet in solchen Fällen überwiegend die Ellipse, vgl. den Index graecitatis 
s. v. ellipsis nominis substantivi. Nur zweimal gebraucht er das Wort γη mit dem genetivus 
possessivus, doch in beiden Fällen liegt ein besonderer Grund dafür vor: S. 93,26—27 Ικει-
ρέ τε τήν γήν των Κωων καί προσβολών τφ άστει έπολιόρκει sind die umliegenden Län-
dereien im Gegensatz zur Stadt Kos bezeichnet; S. 96,1 —2 σημείωσαι περί της Τριβαλλών 
γης όπως πάμφορός τέ έστι καί πάσιν εύθήνεται καλοίς schließen sich an das Wort γη 
Aussagen an, die die Fruchtbarkeit zum Ausdruck bringen. In den übrigen Fällen, wo 
Kritobulos die Ellipse vermeidet, verwendet er das Wort χώρα. 

4 Sehr häufig stehen Genetiv (besonders ή βασιλέως sc. χώρα und κελεύσαντος βασιλέως) 
und Dativ sowie der Akkusativ in Präpositionalverbindungen wie ώς, ές, παρά βασιλέα 
ohne Artikel. 
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20* Prolegomena 

Die beiden Fassungen S und Τ stimmen über mehr als zwei Drittel 
ihres Gesamtumfanges nahezu überein. Nach einer feierlichen Anrede, 
welche die offiziellen und traditionellen Ruhmestitel des Sultans enthält5, 
gibt Kritobulos in einem gewaltigen, rhetorisch stilisierten Satzgefüge zu-
nächst den Beweggrund für die Abfassung des Werkes an: Die großartigen 
Taten Mehmets sollen die ihnen adäquate Verbreitung finden und der 
Nachwelt überliefert werden. 

Schon in diesem ersten Satz betont Kritobulos, daß dieses Ziel nur 
durch ein in griechischer Sprache verfaßtes Werk erreicht werden kann. 
Viermal läßt er deutlich anklingen, daß nur eine Darstellung in dieser 
Sprache auch eine Garantie für den Ruhm bei der Nachwelt bieten kann.6 

Diesen Gedanken führt er dann im folgenden noch einmal gesondert aus 
und weist auf die Verbreitung des Griechischen im gesamten Abendland 
bis nach England hin, wohingegen ein Geschichtswerk in arabischer oder 
persischer Sprache dorthin wegen der Sprachbarriere nicht ausstrahlen 
könne.7 Die Materialbeschaffung, so führt er weiter aus (§ 4), war sehr 
schwierig, da er selbst nicht Augenzeuge der Ereignisse war und daher 
umfangreiche Recherchen anstellen mußte. Nach einer detaillierten In-
haltsangabe des Gesamtwerkes (§§ 5—14), die hier zunächst außer Betracht 
bleibt, überantwortet der Autor sein Werk dem Urteil des Sultans; falls 
dieses günstig ausfallen sollte, will er sein Werk fortsetzen, im anderen 
Falle dagegen hinfort schweigen und die Aufzeichnung der Taten des 
Großherrn Berufeneren überlassen. 

In allen diesen Teilabschnitten der Widmungsepistel — abgesehen von 
der Inhaltsangabe — stimmen die Fassungen S und Τ fast wörtlich über-
ein.8 Die einzige wirklich signifikante Abweichung findet sich S. 8,26—30. 
Falls das Urteil des Sultans über das vorgelegte Werk, so sagt Kritobulos 

5 Vgl. etwa das Schreiben Hugos I. von Zypern (1205—1218) an den rumseldschukischen 
Sultan Kaikaus bei Sp. Lampros, NE 5 (1908), 45. 50,14-16. 

6 S. 3,27—31 παραδοθέντα ταΐς Έλληνικαϊς ίστορίαις καί ξυγγραφαίς ςιδεσθαι καί 
θαυμάζεσθαι παρά πάσι και μνήμης είς άίδιον άπολαύειν; 4,8-10 μηδεμιάς γούν 
μνήμης ή ξυγγραφης 'Ελληνικής άξιώσαι; S. 4,14-17 πολύ τοι έπιφανέστερα καί έπι-
κυδέστερα είς άνθρώπους ένεκα γε Ελλήνων καί της Ελλήνων ιστορίας γενέσθαι; 
4,22—24 μή Έλληνικώς είς τους Έλληνας έκδοθήναι μηδέ τω μετά ταύτα χρόνφ παρα-
δοθήναι. 

7 Ganz ähnlich Laonikos Chalkokondyles (I, S. 2,12—15 Darkó), der allerdings daran im 
Gegensatz zu Kritobulos die sehr unrealistische Erwartung an die Wiederherstellung eines 
blühenden griechischen Reiches mit einem griechischen Kaiser an seiner Spitze knüpft. 

8 Kleinere Abweichungen betreffen eher stilistische Details: S. 3,11 νησιώτης δούλος των 
δούλων των σων S δούλος εύτελής Τ; 3,21 φρονήσει καί άνδρίςι S άνδρείςι καί φρο-
νήσει Τ; 4,5—6 τά μέγιστα S τα πλείστα καί μέγιστα Τ; 5,9 τοις μεθ' ή μας S τοις έφεξης 
Τ; 5,16—17 τοις τήν έκείνων έπαΐουσι γλώτταν S τοις έπαΐουσι τήν έκείνων φωνήν Τ; 
5,31 πονήσας S μογήσας Τ (epische Reminiszenz); 5,33-34 είδέναι εχοιμι S 5,34 είδείην 
Τ; 8,12 πέμπω τοίνυν S πέμπω τούτο Τ. 
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dort, günstig ausfalle, μετά χαράς προς τα λοιπά των έργων χωρήσομεν 
πυθόμενοι δή μόνον καί πολλά των σφόδρα άναγκαίων καί άγνοου-
μένων ήμϊν, δι' ά δή καί ές δεϋρο την δλην ξυνγραφήν άνηρτήσαμεν 
(werden wir mit Freude deine übrigen Taten behandeln, nachdem wir 
freilich erst einmal vieles, was dazu unbedingt erforderlich ist und was 
wir nicht wissen, in Erfahrung gebracht haben, weshalb wir auch bisher 
den gesamten Bericht zurückgehalten haben). So lautet die Fassung dieses 
Satzes in S. In Τ hingegen lesen wir hinter dem Wort χωρήσομεν den 
Zusatz â συν θεω σοι πεπράξεται (die du mit Gottes Hilfe vollbringen 
wirst), und andererseits fehlt dort der letzte Teil des Satzes (δι' à — 
άνηρτήσαμεν). 

V. Grecu hat in seinem Aufsatz über die beiden Fassungen des Dedika-
tionsbriefes9 richtig beobachtet, daß durch die gegenüber S zusätzlichen 
Worte ά συν θεω σοι πεπράξεται der Ablauf des Gedankens ein wenig 
gestört wird, denn ganz streng genommen sei es nur bei bereits vor-
liegenden Ereignissen sinnvoll, von der Notwendigkeit weiterer Recher-
chen zu sprechen. Der fehlende Einklang mit dem anschließenden Teil 
des Satzes beweise, daß es sich um einen nachträglichen Einschub handelt; 
Kritobulos habe ihn gemacht, um dem Sultan anläßlich der Dedikation 
des Werkes indirekt ein langes Leben zu wünschen. Grecu sieht darin 
eine weitere Bestätigung seiner These, daß Τ (bei ihm Β genannt) eine 
erweiterte Fassung von S (bei Grecu A) darstellt. Er stützt seine Argu-
mentation hauptsächlich darauf, daß die Inhaltsangabe in Τ ausführlicher 
ist als in S und daß nur in Τ der Titel des Dedikationsbriefes auch einen 
Hinweis auf die Inhaltsangabe enthält. Dort liest man zusätzlich zu dem 
in S Uberlieferten: καί τα έν αύτω (sc. βιβλίω) Εστορούμενα κατ' έπι-
τομήν (S. 3,4—5). In S habe, so Grecu, Kritobulos deshalb noch keine 
Notwendigkeit empfunden, bereits im Titel des Briefes auf die Inhalts-
angabe hinzuweisen, da erst die spätere Fassung Τ den wirklichen Wid-
mungsbrief darstelle, der auch mit dem Dedikationsexemplar des Werkes 
überreicht worden sei. Dagegen gehöre die Version in S als „parte inte-
grantä" zu dem uns erhaltenen Exemplar des Werkes und müsse daher 
in einer kritischen Edition im Text erscheinen, während Τ in den kri-
tischen Apparat gehöre. Das Verfahren Müllers in seiner Ausgabe (T im 
Text, S im kritischen Apparat) sei nicht richtig. 

Von diesen Thesen Grecus stellt sich, wie wir sehen werden, seine 
Grundüberzeugung, daß Τ später geschrieben sei als S, als richtig heraus; 
allerdings kann die von ihm gegebene Begründung nicht überzeugen. Auch 
wenn ein Autor Ereignisse schildern will, die erst in der Zukunft zu 

9 Scrisoarea de dedicare a istoricului Critobul cätre Mohamet II Cuceritorul, in: Mélanges 
d'histoire littéraire et de littérature comparée offerts à Charles Drouhet, Bukarest 1940, 
197-202. 
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erwarten sind, ist es nicht abwegig, wenn er auch die dann noch durch-
zuführenden Recherchen erwähnt, und daß eine Fassung kürzer ist als eine 
andere, besagt noch nichts über deren zeitliche Abfolge. Das Ausführ-
lichere muß nicht immer auch das Spätere sein. So gibt es auch hier einen 
Teil der Inhaltsangabe (§ 6), in welchem Τ gegenüber S einen wesentlich 
kürzeren Text bietet. 

Den weitergehenden Thesen, die Grecu aus dieser Grundüberzeugung 
ableitet, wird man nicht folgen können. Er nimmt nämlich an, nur Τ sei 
ein wirklicher Widmungsbrief, der dem Sultan auch zusammen mit einem 
Exemplar des Werkes überreicht worden sei; hier habe deshalb im Gegen-
satz zu S der Inhalt ausführlicher geschildert und bereits im Titel diese 
Inhaltsangabe annonciert werden müssen. Diese Annahme setzt voraus, 
daß es ein zweites Exemplar des Werkes außer dem uns erhaltenen ge-
geben hat, welches eben mit Τ zusammen übergeben worden ist.10 Wo 
aber wäre dieses Exemplar geblieben? Sollen wir glauben, das Dedikations-
exemplar sei verlorengegangen, das Handexemplar des Autors aber in eben 
der Bibliothek des mit dem Dedikationsexemplar beschenkten Sultans bis 
heute erhalten geblieben? Das wäre zwar möglich, aber nicht sehr wahr-
scheinlich. Aber welche Funktion sonst sollte der Widmungsbrief in der 
Fassung S gehabt haben, wenn er kein wirklicher Dedikationsbrief war? 
Die Forderung gar, die Grecu dann in seiner Edition auch in die Tat 
umgesetzt hat, S in den Text zu setzen und Τ in den kritischen Apparat, 
ist a limine zu verwerfen, hat doch Grecu selbst richtig vermutet, daß Τ 
erst aus S hervorgegangen ist. Grecu hat keine klare Vorstellung davon 
entwickelt, warum denn Kritobulos überhaupt die Fassung Τ auf der 
Grundlage von S geschrieben hat. 

Das ist ihm auch in seinem späteren Aufsatz, in welchem er noch einmal 
auf diese Frage zurückkam11, nicht gelungen. Mit leicht modifizierter 
Argumentation wird dort S als „Widmungsvorrede" bezeichnet, in welcher 
es genügt habe, kurz auf den Inhalt hinzuweisen, Τ dagegen sei das 
eigentliche „Begleitschreiben", in dem der Autor den Inhalt ausführlicher 
habe angeben müssen12. Der Satz δι ' ά (δή fehlt bei Grecu) και ές δεΰρο 
τήν ολην ξυγγραφήν άνηρτήσαμεν, den Grecu falsch mit „derentwegen 
ich auch bis hierher (!) mit dem ganzen Geschichtswerk einhalte (!)" 
übersetzt, beziehe sich auf das Ende des Gesamtwerkes in seiner jetzt 
vorliegenden Form. In Τ fehlten diese Worte — so Grecu — mit Recht, 
„weil sie drinnen auch wirklich nicht besonders passend gewesen wären". 

10 S. 201: „Scrisoarea de dedicate însoçind exemplarul oferit". 
11 V. Grecu, Kritobulos aus Imbros, in: Bsl 18 (1957), 1-17, dort 4 - 7 . 
12 Schon die Tatsache, daß sowohl S als auch Τ mit έπιστολή πρός xòv μέγιστον αυτο-

κράτορα überschrieben sind, spricht gegen die Annahme, das eine sei eine Widmungsvor-
rede, das andere ein Begleitschreiben. Es sind beides, wie der Titel sagt, Briefe an den 
Sultan, also in diesem Zusammenhang Dedikationsbriefe. 
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(Warum dort nicht, wohl aber in der „Widmungsvorrede"?). Die in Τ 
eingefügten Worte ά συν θεώ σοι πεπράξεται paßten dagegen ins Be-
gleitschreiben als Wunsch für ein langes und tatenreiches Leben. 

Die Gründe für die Abfassung von Τ und den gegenüber S geänderten 
Text liegen nicht, wie Grecu meint, darin, daß S und Τ verschiedene 
Funktionen zu erfüllen gehabt hätten, sondern in der zeitlichen Genese 
des Werkes selbst, wie eine genauere Analyse der Inhaltsangabe in S und 
Τ zeigt. 

Die beiden Fassungen der Inhaltsangabe (§§ 5—14) decken sich zu einem 
nicht unbeträchtlichen Teil. Es gibt jedoch abgesehen von einigen nicht 
signifikanten Unterschieden einzelner Formulierungen vor allem Text-
überschüsse von S gegenüber Τ und, in größerem Umfang, solche von 
Τ gegenüber S, wie folgende Tabelle veranschaulicht: 

Inhaltsangabe ausgeführt in: 
Seite u. Zeile Τ S Buch, Kapitel 

6,10 -11 πόλεμον 'Ρωμαίων καί 
την της Πόλεως δλωσιν 

= I 4 - 7 4 

6,12 τά τε της Αίνου = II 11-15 

6,12 - 1 3 και των Φωκέων = II 5. III 17 

6,13 - 1 4 καί δή καί των Τριβαλ-
λων κτλ. 

= II 6 - 9 . 17-
III 2 

21. 

6,16 - 2 8 την εις Πελοπόννησον 
πρώτην καί δευτέραν 
είσβολήν κτλ. 

fehl t 

Zusätzlich: Einzelheiten 
zur Einnahme der dortigen 
Städte. Namentlich 
aufgeführt Korinth, 
Sparta, Tegea, Patras 

III 3 - 9 . 19 

III 3 - 7 . 20 

- 2 4 

-21 

6,28 - 3 0 fehlt hier, 
doch s. unten 7,21—24 

ές τήν Ί λ λ υ ρ ί δ α π ρ ώ -
την έ σ β ο λ ή ν κτλ. 

III 16 

6,31 - 3 7 τά κατά Σινώπην καί 
Τραπεζούντα κτλ. 

IV 1 - 8 

7 , 1 - 8 την έπανάστασιν Δρά-
κουλι καί Γετών άποστα-
σίαν κτλ. 

tV hit IV 10 

7 , 8 - 13 τήν τε Μιτυλήνης καί Λέ-
σβου άλωσιν κτλ. 

fehl t IV 11-14 

7,14 - 2 0 την ές Δαλμάτας καί Βό-
στρους και Παίονας πρώ-
την καί δευτέραν είσβολήν 
κτλ. 

fehl t IV 15. V 4 --6 
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Inhaltsangabe ausgeführt in: 
Seite u. Zeile Τ S Buch, Kapitel 

7 ,21-24 την ε ις ' Ι λ λ υ ρ ι ο ύ ς τους 
έν τφ Ίονίψ Κόλπψ π ρ ώ -
την κα ι δ ε υ τ έ ρ α ν 
ε ι σ β ο λ ή ν κτλ. 

fehl t hier, 
doch s. oben 6,28—30 

III 16. V 11-12. 
16.19 

7 ,24-29 τόν τε πενταετή πόλεμον 
Ενετών και την τούτων 
πρώτην καί δευτέραν 
ήτταν έν Πελοποννήσψ 
κτλ. 

fehl t IV 16—V 2. 
V 13 

7 ,30-8,4 Bauten in K/pel - II 1.10.22. 
III 11.12.13.17. 
IV 9. V 9.15 

8 , 1 - 3 Bau der Festungen am 
Hellespont 

fehl t IV 14. V 3 

8 , 3 - 4 Bau der Festung am 
Bosporos 

fehl t I 6 - 1 1 

8 , 5 - 7 δημηγορίαι Mehmets = I 14-16. 48 -51 

In S folgt auf die beiden Einfalle in die Peloponnes, die ausführlicher 
(z.B. Nennung einiger Städtenamen) als in Τ aufgeführt sind, der erste 
Feldzug gegen die Albaner (geschildert in III 16). Τ dagegen erwähnt 
den Feldzug an dieser Stelle der Inhaltsangabe nicht, sondern führt ihn 
zusammen mit dem zweiten Albanienfeldzug (geschildert in V 11 — 12. 
16. 19) weiter unten auf. Der große Textüberschuß von Τ gegenüber S 
nach den Ereignissen in Sinope und Trapezunt enthält bis auf die Er-
wähnung des ersten Albanienfeldzuges und des Baus von Rumeli Hisari 
nur Ereignisse, die in die Jahre 1461/2sqq. fallen (geschildert in IV 9sqq.). 

Aus diesem Tatbestand ergeben sich folgende Schlußfolgerungen: 
1. Als Kritobulos die Fassung S des Widmungsbriefes schrieb, hatte 

er in seinem Werk den zweiten Feldzug gegen die Albaner noch nicht 
behandelt; sonst hätte er nicht nur den ersten Feldzug in der Inhaltsangabe 
erwähnt, sondern beide. Andererseits aber, muß er bereits gewußt haben, 
daß es einen zweiten Albanienfeldzug gab, sonst hätte er den in III 16 
geschilderten nicht in der Inhaltsangabe als den ersten bezeichnen können. 
S ist demnach nach dem Frühjahr 1466 verfaßt worden, da Mehmet seinen 
zweiten Albanienfeldzug αμα τφ ήρι dieses Jahres begann (vgl. V 11,3). 

2. Als Kritobulos die Fassung S des Widmungsbriefes schrieb, lagen 
erst Buch I—IV 8 des Werkes fertig ausgearbeitet vor, da keines der 
Ereignisse, die in IV 9—V 19 geschildert werden, in der Inhaltsangabe 
von S genannt ist. S enthält demnach den Widmungsbrief für die Bücher 
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I—IV 8, die zunächst einmal die Jahre 1450—Herbst 1461 behandelten. 
Kritobulos schickte diesen Teil des Werkes, dessen Fortsetzung er bereits 
plante, wahrscheinlich im Herbst 1466, als Mehmet den zweiten Albanien-
feldzug begonnen und sich vor Einbruch des Winters nach Konstantinopel 
zurückgezogen hatte, zusammen mit dem Widmungsschreiben in S an den 
Sultan und bat ihn um sein Urteil. Falle dieses positiv aus, so wolle er auch 
das übrige Werk in Angriff nehmen, nachdem er noch weitere Recherchen 
angestellt habe. Weil er so vieles erst mühselig recherchieren mußte, habe 
die Abfassung des Werkes auch überhaupt so lange auf sich warten lassen.13 

Das Urteil Mehmets ist, wie wir schließen dürfen, positiv ausgefallen, 
denn Kritobulos hat das getan, was er eben für diesen Fall angekündigt 
hatte: Er hat auch das übrige Material, das ihm bereits vorlag, bearbeitet 
(προς τα λοιπά τών έργων χωρήσομεν S. 8,26—27). Nachdem er dann 
das Werk bis zum Herbst 1467 fortgeführt hatte, widmete er es dem 
Sultan erneut.14 Dazu aber mußte er die Inhaltsangabe im Dedikations-
brief entsprechend dem in IV 9 —V 19 neu verarbeiteten Material aus den 
Jahren 1462—1467 ergänzen. Er gab darüberhinaus seinem Willen Aus-
druck, auch die Taten Mehmets noch zu schildern, die dieser in Zukunft 
vollbringen werde. Daher fügt er in dem Widmungsbrief die Worte ein: 
à övv θεώ σοι πεπράξεται. Er mußte dies tun, da er alles vorliegende 
Material ausgearbeitet hatte. Das heißt andererseits, daß das Werk in der 
uns vorliegenden Form unmittelbar nach dem Herbst 1467 vollendet 
worden ist. 

13 Auch der Codex selbst gibt uns einen Hinweis darauf, daß nach IV 8 ein Einschnitt zu 
machen ist. Mit dem Ende dieses Kapitels endet auch p. 244 und damit der Quaternio 
ff. 115—122 (pp. 229—244). Diese letzte Seite der Lage aber weist unten zwei Leerzeilen 
auf. Nur 20 der in dieser Lage sonst üblichen 22-23 Zeilen sind beschriftet, die nächste 
Lage ff. 123—129 (pp. 245—258) hat sogar durchgehend 24 beschriftete Zeilen pro Seite. 
Das zeigt, daß p. 244 zunächst das Ende einer größeren Einheit bildete. Als nach einiger 
Zeit das Werk fortgesetzt wurde, setzte Kritobulos gleich auf der ersten Seite der An-
schlußlage ein. — Wenn es noch eines Beweises bedarf, daß das Werk zunächst mit Buch 
IV 8 endete, so liefert ihn ein Blick auf p. 223 des Manuskriptes, wo sich die Buch IV 
vorangestellte Inhaltsangabe dieses Buches befindet: περιέχει ήδε προσχώρησιν Σινώπης 
πόλεως καΐ πάσης άρχής του Ίσμαΐλου και προσχώρησιν Τραπεζσϋντος καί πάσης 
της έν αύτη άρχής καί του βασιλέως αύτης. So lautete der ursprüngliche Text. Am Rand 
nachgetragen aber finden wir die Angaben über die nach Kap. 8 in diesem Buch geschil-
derten Ereignisse: Ιτι δε την Γετών έπανάστασιν καί δουλείαν κτλ. Vgl. Taf. II und III. 

14 Dafür, daß das Geschichtswerk des Kritobulos nicht die Billigung des Sultans erhalten 
habe (so z.B. Grecu, vgl. oben S. 21* Anm. 9, S. 201 unten), spricht überhaupt nichts. 
Diese Annahme beruht auf der Verkennung der Tatsache, daß die Fortsetzung des Werkes 
nach Sichtung weiteren Materials ja tatsächlich erfolgt ist, eben weil das Urteil Mehmets 
über die ihm zunächst vorgelegten Bücher I—IV 8 offenbar positiv ausgefallen war. Man 
kann sich auch nur schwer vorstellen, daß ein Werk über Mehmet selbst, das nicht seine 
Zustimmung fand, in der Serai-Bibliothek aufbewahrt worden wäre. — Die Vorstellung 
von der Ungnade, in die Kritobulos beim Sultan gefallen sei, scheint eine weit verbreitete 
Wunsch Vorstellung zu sein. 
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Damit erschließt sich uns auch der Sinn der übrigen Änderungen in 
Τ gegenüber S: 1. Der Relativsatz δι ' α δή και ές δεϋρο τήν ολην 
ξυγγραφήν άνηρτήσαμεν mußte in Τ wegbleiben. Er hatte ja seine 
Gültigkeit verloren, da Kritobulos bereits ein Jahr vorher dem Sultan 
Buch I—IV 8 übergeben hatte. Da hätte er schlecht 1467 schreiben 
können, er habe das Gesamtwerk bisher (ές δεϋρο) wegen der schwierigen 
Recherchen zurückhalten müssen. 2. Die detaillierten Ausführungen über 
die Peloponnesfeldzüge in S wurden gekürzt, weil andere wichtige Ereig-
nisse hinzugekommen waren. Die Inhaltsangabe wäre sonst entweder zu 
lang oder disproportioniert geworden. 3. Τ erwähnt den Bau von Rumeli 
Hisan, weil auch die Hellespont-Festungen aufgeführt werden; diese aber 
konnten in S noch nicht genannt werden, da ihr Bau erst IV 14 und 
V 3 geschildert wird. 

Zwei Textstellen des Widmungsbriefes müssen noch behandelt werden, 
die scheinbar im Widerspruch zu dem bisher gewonnenen Ergebnis 
stehen: Auch die Fassung in S enthält die Angabe (S. 6,3—4), Kritobulos 
habe das Werk verfaßt έν πέντε τμήμασι διελών, und auch S teilt uns 
mit (S. 8,8—9), das Gesamtwerk umfasse einen Zeitraum von 17 Jahren. 
Diese Angaben aber setzen voraus, daß das zu diesem Zeitpunkt dedi-
zierte Werk fünf Bücher umfaßt und den Zeitraum von 1450—1467 be-
handelt. Wie ist das mit unserer These zu vereinbaren, in S stehe der 
Widmungsbrief für Buch I—IV 8, also für ein Werk, das vier Bücher und 
nur die Jahre 1450—1461, also einen Zeitraum von 11 Jahren, behandelt? 
Eine genaue Betrachtung der Handschrift an den beiden genannten Stellen 
gibt die Antwort: Die Worte έν πέντε τμήμασι διελών stehen nicht im 
ursprünglichen Text selbst, sondern sind ein Zusatz, der sich am Rand von 
S befindet. Die Zahlenangabe έπτά προς τοις δέκα steht zwar im Text 
selbst, aber ganz deutlich in rasura. Die Buchstaben sind auffallend klein 
Und ganz eng geschrieben. Das, was ursprünglich an dieser Stelle ge-
standen hatte, muß sehr viel weniger Buchstaben umfaßt haben. Die 
Vermutung dürfte nicht zu kühn sein, daß dies das Wort ένδεκα ge-
wesen ist. 

Wir müssen also bei der Rekonstruktion der Entwicklung von S zu Τ 
noch eine Zwischenstufe einschieben: Kritobulos hatte, nachdem er das 
Werk bis 1467 vorläufig zuende geführt hatte, zunächst vor, den alten 
Widmungsbrief S durch einige Korrekturen und Zusätze auf den neuen 
Stand zu bringen, hat dieses Vorhaben aber dann aufgegeben und den 
Widmungsbrief S durch Τ ersetzt. 

Die Fassung S des Widmungsbriefes statt Τ als Grundtext herauszu-
geben, hieße also, die Bücher I—V zusammen mit einer Dedikation zu 
edieren, die in ihrer ursprünglichen Form als Widmungsepistel für die 
Bücher I—IV 8 gedacht war und die der Autor selbst nach anfänglichen 
Versuchen, sie zu aktualisieren, verworfen und durch die Neufassung Τ 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:40



Die beiden Fassungen des Widmungsbriefes 

ersetzt hat. Systematisch gesehen gehört Τ in den Grundtext, die Vorstufe 
S hingegen in den Apparat, der die Entstehungsvarianten angibt. In der 
vorliegenden Edition sind die beiden Fassungen parallel gedruckt, damit 
es der Leser leichter hat, die verschiedenen Stufen der Textentwicklung zu 
überblicken und die hier vorgeführte These zu prüfen. 
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DIE ABFASSUNGSZEIT DER HISTORIEN 

Unsere Analyse der Dedikationsbriefe hat ergeben, daß die Bücher 
I—IV 8 des Werkes im Sommer/Herbst 1466 vollendet waren und von 
Kritobulos zusammen mit dem Dedikationsbrief in S dem Sultan über-
reicht wurden und daß das gesamte Geschichtswerk in der uns vorliegen-
den Form im Herbst/Winter 1467/8 abgeschlossen war und Kritobulos 
es zusammen mit dem Dedikationsbrief in Τ Sultan Mehmet zugehen ließ. 

Es bleibt zu fragen, wann Kritobulos mit der Abfassung begonnen hat. 
Wenn man das erste Buch mit der anschaulichen und lebendigen Dar-
stellung der Halosis, die einigen der modernen Historiker als Grundlage 
ihrer eigenen Schilderung dieser Ereignisse dienen konnte, im Zusammen-
hang liest, wenn man die Anteilnahme des Autors an den schrecklichen 
Begebenheiten würdigt, so gewinnt man den Eindruck, daß er noch nicht 
allzu weit von den Ereignissen entfernt war, als er sich daransetzte, sie 
für die Nachwelt festzuhalten. Doch könnte der Eindruck der Unmittel-
barkeit auch allein auf das darstellerische Talent und die Phantasie des 
Autors, die auch länger zurückliegende Ereignisse wieder vergegenwär-
tigen kann, zurückzuführen sein. 

Diese Frage zu entscheiden, hilft uns die folgende Textstelle. Im Kapitel 
27 des ersten Buches gibt Kritobulos — genauer als alle anderen Quellen — 
die einzelnen Befehlsabschnitte des türkischen Landheeres vor Konstanti-
nopel an und nennt die Namen der Befehlshaber. Den südlichen Abschnitt 
vom Myriandrion-Tor (Mevlana Kapisi) bis zum Goldenen Tor und dem 
Marmara-Meer übertrug der Sultan Ishak, dem Beylerbeyi von Anatolien, 
zusammen mit Mahmut, der damals Comes (Vezir) war: Ίσαάκω δε τω 
της 'Ασίας έπάρχοντι τότε καί Μαχουμούτει κόμητι όντι το τηνικαϋτα 
. . . το άπό του Μυριανδρίου μέχςι των της Χρυσέας Πυλών καί της 
ταύτη θαλάττης μέρος έπιτρέπει.1 Ishak war unmittelbar nach Mehmets 
Thronbesteigung im Februar 1451 von diesem zum Beylerbeyi von Anato-
lien ernannt worden2 und hatte dieses Amt bis zum Frühsommer/Sommer 
1453 inne, als er für kurze Zeit Nachfolger des in Ungnade gefallenen 
und hingerichteten Großvezirs Halil wurde.3 Sein Nachfolger als Beyler-
beyi von Anatolien wurde Hamza.4 Da Kritobulos schreibt: Ίσαάκω δε 
τω της 'Ασίας έπάρχοντι τότε , ergibt sich der zwingende Schluß, daß 
er diese Worte schrieb, nachdem Ishak sein Amt als beylerbeyi von 
Anatolien abgegeben hatte. Wir haben also den Frühsommer 1453 als 
terminus post quem für die Niederschrift dieser Wendung, womit aber 

1 S. 42,24-28. 
2 Vgl. Babinger, Mehmed der Eroberer, S. 68—69. 
3 Kritobulos I 76,3. 
4 Kritobulos II 3,2. 
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Die Abfassungszeit der Historien 29* 

für die Frage der Abfassungszeit noch nicht viel gewonnen ist. Ergiebiger 
für uns ist das, was Kritobulos über Mahmut schreibt: κόμητι övti το 
τηνικαϋτα. Von Mahmut wissen wir, daß er im Sommer 1453 zum 
Großvezir ernannt wurde, nachdem Ishak das Amt nur ganz kurze Zeit 
verwaltet hatte.5 Betrachten wir die Handschrift an dieser Stelle genauer, 
so stellen wir fest, daß die Worte οντι το τηνικαϋτα am Rand des 
Manuskripts stehen, also ein nachträglicher Zusatz sind. Kritobulos hatte 
zunächst nur geschrieben Μαχουμούτει κόμητι. Das aber konnte er nur 
zu einer Zeit schreiben, als Mahmut noch nicht Großvezir war. Damit 
hätten wir für die erste Niederschrift dieser Stelle als terminus ante quem 
den Sommer 1453, den Zeitpunkt der Ernennung Mahmuts zum Groß-
vezir, gewonnen. Als Kritobulos viel später die Reinschrift (das uns 
erhaltene Manuskript) herstellte6, hat er zunächst mechanisch seinen 
zwischen Frühsommer und Sommer 1453 verfaßten Text abgeschrieben. 
Dann fiel ihm auf, daß die Titulatur für Mahmut natürlich nicht mehr 
stimmte, und fügte οντι το τηνικαϋτα am Rand hinzu. 

Der Eindruck, den wir bei der Lektüre der Halosis-Ereignisse gewonnen 
hatten, hat demnach nicht getrogen. Kritobulos hat sogleich nach der 
Eroberung der Stadt noch unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereig-
nisse mit seinen Aufzeichnungen begonnen. 

5 Kritobulos I 77,2. Babinger, Mehmed der Eroberer, S. 118. 
6 Das geschah für das gesamte Manuskript der Bücher I—IV 8 im Jahre 1466 oder kurz zu-

vor, wie aus den Wasserzeichen des dazu verwendeten Papiers hervorgeht, vgl. oben 
S. 5». 
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DIE NACHTRÄGLICHEN ÄNDERUNGEN DES TEXTES 

An über 700 Stellen hat Kritobulos den Text seines Geschichtswerkes 
nachträglich abgeändert, indem er das ursprünglich Geschriebene aus-
radierte und ersetzte oder Korrekturen und Zusätze über der Zeile und 
am Rand anbrachte. Alle diese Interventionen des Autors sind sorgfältig 
ausgeführt und beeinträchtigen den Charakter des gesamten Manuskriptes 
als einer Reinschrift nicht. Sie verteilen sich gleichmäßig über das ganze 
Werk; ein Unterschied etwa zwischen der Praxis in Buch I—IV 8 und 
der in Buch IV 9—V 19 ist nicht feststellbar. Es ist daher auch nicht 
möglich, über die Datierung des Grundtextes hinaus (I—IV 8 vor Herbst 
1466, IV 9—V 19 Herbst 1466-Herbst 1467) eine einzelne Korrektur 
genauer zu datieren. Generell läßt sich nur so viel sagen, daß der Autor 
in der Regel wohl zunächst die gliedernden Randlemmata und Argumenta 
sowie die bei der Niederschrift ausgesparten Initialen eingetragen hat.1 

Die Praxis, gleichsam Kapitel-Uberschriften mit roter Tinte an den 
Rand des Textes zu setzen, hat Kritobulos, wie es scheint, durch die 
Arrian-Uberlieferung kennengelernt.2 Er selbst hat sie zusammen mit 
Bemerkungen wie σημείωσαι ξένον oder εΰγε άρριανέ της άληθοϋς 
κομψότητος, die bei Arrian auf die Arbeit byzantinischer Exzerptoren 
des 10. Jh. zurückgehen, aus der Vorlage übernommen, als er seinen 
Arrian in den Jahren zwischen 1460 und 1465 abschrieb.3 Dem Arrian-
Vorbild folgend hat er dieselbe Methode dann auch bei seinem eigenen 
Werk praktiziert.4 

Die Korrekturen und Textzusätze am Rand (schwarze Tinte) sind, wie 
man an einigen Stellen deutlich sehen kann, dann nach diesen roten 
Bemerkungen eingetragen worden.5 In den Fällen, wo es sich bei den 

1 Die Initialen stehen nach verbreiteter byzantinischer Praxis zu Beginn der Zeile nach dem 
Sinneinschnitt ohne Rücksicht darauf, ob der Sinneinschnitt etwa schon einige Worte zu-
rückliegt. 

2 Vgl. H. Tonnet, Les notes marginales et leur transmission dans quelques manuscrits de 
1'Anabase d'Arrien, in: Revue d'Histoire des Textes 3 (1973), 39—55. 

3 Cod. Seragl. 16, vgl. S. 70*-71*. 
4 Der gleichen Praxis begegnen wir ebenfalls in der von Kritobulos kopierten Herodot-

Handschrift Laur. 70,32, vgl. S. 69':"-70::\ Leider erlauben die Wasserzeichen dieses 
Ms. keine Datierung auf einen Zeitraum von nur wenigen Jahren, zum anderen fehlt es 
an einer Untersuchung über die eventuelle Herkunft dieser Randnotizen innerhalb der 
Herodot-Uberlieferung. 

5 So ζ. B. auf p. 183 des Ms. (S. 127 unserer Edition): Der mehrere Zeilen umfassende 
Textnachtrag muß auf das vorher geschriebene ση(μείωσ)αι Rücksicht nehmen. Ein Indiz 
anderer Art begegnet p. 238 (S. 161 unserer Edition): Dort (lin. 18) stand im Text zu-
nächst das Wort διάβασιν, das später am Rand in εφοδον korrigiert wurde. Die Kapitel-
überschrift aber nimmt das unkorrigierte διαβάσει auf, d. h. sie ist vor der Korrektur ent-
standen. — Der umgekehrte Fall findet sich auch einmal: p. 272 des Ms. (S. 185,9) ist 
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Die nachträglichen Änderungen des Textes 31* 

Randnachträgen um kürzere Zusätze handelt, ist es manchmal, von sprach-
lichen Kriterien her gesehen, nicht auf den ersten Blick zu entscheiden, 
ob der Autor korrigieren oder etwas einschieben wollte. Die Zweifel 
können jedoch behoben werden, wenn man die Stellung der vom Autor 
verwendeten Verweiszeichen genau beobachtet. Sie bestehen meistens aus 
einem schräg liegenden Doppelpunkt, der am Rand vor der dortigen Ein-
tragung wiederholt ist. Er steht, will der Autor eine Korrektur (varia 
lectio) bezeichnen, regelmäßig über den ersten Buchstaben des zu er-
setzenden Wortes oder der zu ersetzenden Phrase, und am Rand steht 
vor der Korrektur bisweilen ein γρ(άφετ)αι oder ή; handelt es sich da-
gegen um einen Einschub, so steht das Verweiszeichen regelmäßig über 
der Wortfuge nach dem Wort, hinter welchem die Ergänzung einge-
schoben werden soll.6 Am Rand steht in solchen Fällen natürlich niemals 
ein γρ(άφετ)αι oder ή; es findet sich gelegentlich einmal ein ζήτει oder 
κείμεν(ον). Für die Gestaltung des Textes ist die Beachtung dieser ver-
schiedenen Verweiszeichen nicht ganz ohne Bedeutung, wie die folgenden 
Beispiele zeigen: 
S. 68,24 (I 57,2): ώστε μηκέτι τούτους έαυτοϊς τω πολεμώ έχειν 
κεχρήσθαι. Das Wort έαυτοϊς ist eindeutig als Randzusatz gekennzeich-
net. Müller und Dethier lassen τούτους jedoch im Text aus, Grecu 
verzichtet auf έαυτοΐς. 
S. 120,1-2 (III 3,2): παραμείψας την Βόλβην λίμνην. S hatte ursprüng-
lich statt βόλβην den Namen κερκινίτιν im Text, aber am Rand findet 
sich die als solche auch durch das Verweiszeichen ausgewiesene Korrektur: 
ή βόλβην. Müller druckt παραμείψας την Κερκινίτιν ή Βόλβην λίμνην 
(auch Dethier παραμείψας την Κεραινίτην ή Βόλβιν λίμνην), Grecu 
παραμείψας την Κερκινίτιν λίμνην.7 

S. 173,24 (IV 13,3): και τέλος νυν έδουλώθη, wobei νυν Randzusatz 
ist. Müller und Dethier drucken καί νυν έδουλώθη, Grecu καί τέλος 
έδουλώθη. 

Weitaus die meisten der von Kritobulos vorgenommenen Änderungen 
gehören in den Bereich des Sprachlich-Stilistischen. Sie geben uns einige 
interessante Aufschlüsse über die vom Autor angestrebte sprachliche Form 
in bezug auf Orthographie, Syntax und Stilistik und zeigen deutlich, wie 

zunächst am Rand die Korrektur έξέλη für αίρήση eingetragen worden und erst dann das 
Argumentum S. 185,3—5. 

6 Genau dieselbe Praxis hat Kritobulos auch in der Herodot-Kopie Laur. 70,32 befolgt, 
vgl. S. 69*—70*. 

7 Κερκινίτιν ist geographisch falsch. Der Fehler ist Kritobulos unterlaufen, weil er an dieser 
Stelle Arrian, An. I 11,3 vor Augen hatte. Dort heißt es von Alexander, der aus anderer 
Richtung als Mehmet kam: ήν δέ αύτφ ό στόλος παρά τήν λίμνην την Κερκινίτιν ώς έπ' 
Ά μ φ ί π ο λ ι ν καί τοϋ Στρυμόνος ποταμο ί τάς έκβολάς. 
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Prolegomena 

Kritobulos ständig bemüht war, seinen Text zu präzisieren und zu nuan-
cieren. 

Die übrigen Korrekturen und insbesondere Ergänzungen betreffen 
Sachliches. So stellt Kritobulos z .B . S. 120,1—2 (III 3,2) in der schon 
zitierten Passage die Angabe, der Sultan sei am Kerkinitis-See vorbei nach 
Thessalien gezogen, richtig, indem er am Rand den Namen Kerkinitis 
in Bolbe ändert. S. 98,10 (II 8,4) sowie S. 98,24 (II 9,1) und 99,25 (II 9,5) 
verbessert er den Namen der Stadt Novo Brdo von νεμόπροδον in 
νοβόπροδον (in den Randlemmata 98,8 und 99,24 ist die Korrektur wie 
öfter in solchen Fällen unterblieben). S. 30,17 (I 14,16) korrigiert er den 
Namen Timurlenks von τεμήρην in τόμηριν. 

Einige der Ergänzungen sind ziemlich umfangreich und/oder enthalten 
wichtige zusätzliche Informationen. Die bedeutendsten unter den etwa 
60 Ergänzungen dieser Art sind die folgenden: 

S. 39,6—7 (I 22,1): Zum Befehlshaber der Expeditionsflotte gegen K/pel 
wird Baltaoglu ernannt. 
S. 108,9 (II 17,2): Der Name des Balkan-Passes lautet Sophia. 
S. 111,18—23 (II 19,6): In der Schlacht um Belgrad fallen einige hoch-
gestellte Türken, unter anderen Karaca, der beylerbey von Europa, und 
auch Mehmet selbst soll leicht verwundet worden sein.8 

S. 113,12—14 (II 20,8): Bruder und Schwester Lazars III. Brankovic fin-
den Zuflucht und Aufnahme bei Mehmet. 
S. 122,30 (III 4,4): Aufenthaltsort der Despoten im Landesinneren der 
Peloponnes ist Amyklai. 
S. 124,12 (III 5,7): Der Plünderungszug der Truppen Mehmets geht über 
Elis hinaus bis nach Messenien. 
S. 154,11 — 14 (IV 2,2): Für das Unternehmen gegen Sinope und Trapezunt 
ernennt Mehmet neben Kasim auch Yakup zum Befehlshaber der Flotte. 
S. 157 ,7 -8 (IV 4,1): Ismail zieht in sein neues Herrschaftsgebiet Skopje. 
S. 161,1—3 (IV 5,4): Namentliche Nennung des Leibarztes Jacopo aus 
Gaeta und Würdigung seiner Person und seiner ärztlichen Fähigkeiten. 
S. 167,27-29 (IV 10,7): Mehmet setzt Radu den Schönen als Nachfolger 
von Vlad fepe§ als Walachenherrscher ein.9 

S. 173,29- 31 (IV 14,1): Nach der Einnahme von Mytilene läßt Mehmet 
Niccolò Gattilusio einkerkern und später hinrichten. 

8 Grecu athetierte den ganzen Zusatz mit der Begründung: „Difficile est tarnen credere 
Critobulum de Mechmete tot mala referre potuisse. Sine hac relatione narratio optime 
sequitur." 

9 Wenig später, S. 168,15 (IV 10,10), nimmt Kritobulos auf diese Nachricht mit einem ήπερ 
εφην Bezug. Da es sich dort nicht um eine nachträgliche Notiz handelt, lag an unserer 
Stelle wahrscheinlich zunächst eine versehentliche Auslassung vor (durch saut du même au 
même bedingt: αυτοί) — έαυτοϋ), die der Autor-Kopist später bemerkt und nachgetragen 
hat. 
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Die nachträglichen Änderungen des Textes 33* 

S. 188,25—32 (V 6,1): Beweggründe des Matthias Corvinus, gegen Mehmet 
nach Bosnien zu ziehen. 
S. 201 ,22-23 (V 13,3): Vor Patras wurden 100 Venezianer gefangen-
genommen. 
S. 202,26—32 (V 15,2): Eine venezianische Gesandtschaft unterbreitet ein 
Friedensangebot. Mehmet lehnt ab mit der Begründung, die Venezianer 
sollten zuvor Imbros und Lemnos herausgeben und einen jährlichen 
Tribut zahlen.10 

Die aufgeführten Ergänzungen zeigen, daß Kritobulos neu gewonnene 
Ergebnisse weiterer Recherchen bis zum Schluß in das im ganzen schon 
fertige Manuskript eingefügt hat. Es überrascht dabei nicht, daß für die 
letzten Jahre etwas mehr Material angefallen ist als für die schon weiter 
zurückliegende Zeit. 

Zum Abschluß wollen wir noch einen Blick auf einige kleine Er-
gänzungen werfen, welche die beiden Protagonisten auf der historischen 
Bühne des Kritobulos betreffen, Mahmut-Pa§a Angelovic und den Sultan 
selbst. 

Mahmut11 wird von Kritobulos an mehreren Stellen des Werkes als 
bedeutende Persönlichkeit gewürdigt und mit höchstem Lob bedacht. 
I 77,2—3 preist er ihn unter anderem mit Wendungen, wie er sie vorher 
ganz ähnlich beim Epitaphios auf Kaiser Konstantin benutzt hatte (I 72,1), 
III 12 schildert er die glänzende Bautätigkeit Mahmuts in K/pel, IV 5 
die Sorge des Sultans um seinen Großvezir nach einem fast geglückten 
Attentat. 

Bei der ersten Nennung Mahmuts, im Zusammenhang mit der Belage-
rung von K/pel, (S. 42,25 = I 27,4) führt Kritobulos ihn nur mit seinem 
Hoftitel ein (κόμητι), setzt aber ergänzend am Rand hinzu οντι το τηνι-
καϋτα, um auf die spätere glänzende Laufbahn des Mannes hinzuwei-
sen.12 Es überrascht uns dann nicht, daß auch die zweite Ergänzung, die 
sich auf Mahmut bezieht, der Erhöhung seiner Bedeutung dient. S. 88, 
7—8 (I 77,2), wo Kritobulos die Einsetzung Mahmuts als Nachfolger 
von Zaganos berichtet hatte, setzte er am Rand hinzu καί των ολων 
πραγμάτων έπιμέλειαν, d.h. Mehmet verlieh ihm dazu das Amt des 
Großvezirs.13 Beide Ergänzungen zielen auf eine weitere Erhöhung 

1 0 Auch dieser Zusatz wird von Grecu zu Unrecht athetiert. Imbros war im Jahre 1466 von 
einem venezianischen Flottenkommando besetzt worden. Kritobulos hat diese Episode 
nicht wie die früheren Ereignisse um Imbros ausführlich geschildert, vielleicht weil er 
selbst nicht mehr Gouverneur der Insel und damit Augenzeuge der Ereignisse war. So be-
richtet er hier nur beiläufig von der Einnahme von Imbros und Lemnos durch Venedig 
(άς ελαβον). Eine Athetese wäre abgesehen vom autographen Charakter des Zusatzes 
auch von der Sache her keinesfalls gerechtfertigt. 

I I Zu ihm vgl. Babinger, Mehmed der Eroberer, bes. S. 118. Setton, Papacy, S. 293 Anm. 88. 
1 2 Zu dem Schluß, der sich aus dem Zusatz für die Abfassungszeit ergibt, vgl. oben S. 28*—29*. 
13 Vgl. S. 132,29—30 (ebenfalls von Mahmut) των όλων πραγμάτων της άρχής έπιμελητής. 
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Prolegomena 

Mahmuts ab, was dafür spricht, daß sie wie das Gesamtwerk vor 1468 
entstanden sind, als Mahmut seines Amtes enthoben wurde und für über 
ein Jahr in der Verbannung leben mußte. 

Auch die Ergänzungen, die sich auf Mehmet selbst beziehen, verstärken 
Züge eines Bildes, das ohnehin im Werk an vielen anderen Stellen greifbar 
ist. Sie machen deutlich, wie Kritobulos bis in kleinste Pinselstriche 
hinein am Bild des Sultans gearbeitet und es nach bestimmten Leitlinien 
entworfen hat. Die Ergänzungen betreffen drei Eigenschaften Mehmets. 

1. T a p f e r k e i t . Der Sultan pflegt in der Darstellung des Kritobulos an 
der Spitze seiner Truppen in die Schlacht zu ziehen. Vor Belgrad, wo 
er später auch verwundet wird, ermuntert er seine Soldaten und führt 
sie selbst gegen die Mauern (II 18,6 ήγεΐτο πρώτος αύτός την έπί το 
τείχος). Nicht anders acht Jahre später in Bosnien vor Jajce; auch dort 
finden wir ihn in der vordersten Linie (V 5,7 καί ήγεΐτο πρώτος αύτός). 
Ebenso hatte sich Mehmet schon bei dem entscheidenden Angriff auf 
Konstantinopel selbst verhalten (vgl. I 57,1; 60,1; 60,2) entsprechend 
seiner Ankündigung in der großen Rede vor Beginn der Entscheidungs-
schlacht (I 50,3). Auch in der ersten großen Rede, in der Mehmet zum 
Kampf gegen Konstantinopel aufrief, hatte er in Aussicht gestellt, daß 
er selbst am Kampf aktiv teilnehmen werde: I 16,19 έγώ δε καί αύτός 
παρέσομαι ύμΐν καί τών πόνων προθύμως συμμετασχήσω. Nachträglich 
hat Kritobulos diese Ankündigung mit dem Zusatz πρώτος versehen (έγώ 
δε καί αύτός πρώτος παρέσομαι κτλ.) und damit das von ihm gezeich-
nete Bild vom tapferen, vorbildlichen Heerführer, der sich selbst nicht 
schont, verstärkt. 

2. G e r e c h t i g k e i t . Kritobulos legt großen Wert darauf, bei den ver-
schiedensten Unternehmungen Mehmets, sowohl im militärischen als 
auch im zivilen Bereich, die Beweggründe seines Handelns mitzuteilen; 
dabei hebt er neben dem Machtstreben, welches Kritobulos von Anfang 
an klar herausstellt14, vor allem den Gerechtigkeitssinn Mehmets hervor. 
So spricht er an einem guten Dutzend von Stellen von den Gründen, 
die den Zorn des Sultans erregt und ihn zu einer bestimmten Handlungs-
weise veranlaßt hatten, sei es ein Feldzug, sei es eine Strafmaßnahme 
gegen eine Einzelperson. Zweimal hat Kritobulos es sogar für nötig ge-
halten, ausdrücklich zu betonen, daß der Zorn des Sultans auch wirklich 
berechtigt war: bei der Verhaftung und Hinrichtung des langjährigen 
Großvezirs Halil (I 76,2 αιτίας . . ., δι ' ας είκότως ώργίζετο αύτώ ó 
βασιλεύς) und bei der von Mehmet angeordneten Niedermetzelung von 
Gefangenen nach der Eroberung von zwei Festungen bei Mistras (III 22,4 
όργην εχων καί μήνιν δικαίαν). 

14 S. 17,3—4 εύθΐις πάσαν έπέτρεχε τήν οίκουμένην τφ λογισμώ καί τήν ταύτης άρχήν 
είχεν έν νφ. 
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Die nachträglichen Änderungen des Textes 35* 

Diese Tendenz zeigen auch die folgenden Zusätze: Die Korinther 
wollten sich trotz großer Bedrängnis nicht ergeben, da sie befürchteten, 
Mehmet könne wegen der langen Dauer der Belagerung seinen Zorn an 
ihnen auslassen: III 7,3 έδεδίεσαν γάρ, μή (¡οργισμένος κτλ. Kritobulos 
erschien das zu schwach und er änderte in έδεδίεσαν γάρ, μή σ φ ό δ ρ α 
ώργισμένος κτλ. Mehmet erfährt, daß Skanderbeg ein Bündnis mit den 
Ungarn geschlossen und die Festung Kruja entsetzt hat, und entschließt 
sich zum Feldzug nach Albanien: V 16,2 ές όργήν εξήχθη ό βασιλεύς. 
Kritobulos hielt eine Steigerung für notwendig und änderte in ές όργήν 
μεγ ίστην έξήχθη ό βασιλεύς. Der Serbenherrscher Georg Brankovic 
verweigert die Tributzahlungen und verhandelt heimlich mit den Ungarn; 
daher entschließt sich Mehmet zum Feldzug gegen ihn: II 8,2 ληφθείς 
οργή. Kritobulos ändert in δ ί κ α ι η ληφθείς οργή, um auch hier am Bild 
des Sultans noch eine kleine Retouche anzubringen. 

3. G r i e c h e n f r e u n d l i c h k e i t . Ein durchgehender Zug im Bild Meh-
mets, das Kritobulos entworfen hat, sind seine Sympathie und Bewun-
derung für die Griechen und das Griechentum. 

Es sei hier nur daran erinnert, wie uns Kritobulos mehrfach berichtet, 
daß der Sultan sich um die Bewohner des eroberten Konstantinopel ver-
dient gemacht, daß er großes Interesse für griechische Philosophie gezeigt, 
daß er mit Georgios Scholarios und Georgios Amirutzes vertrauten Um-
gang gepflegt, ja daß er vorgehabt habe, Lukas Notaras zum Gouverneur 
des eroberten und wiederbesiedelten Konstantinopel zu ernennen. In 
Troja habe er die Gräber des Achill, des Aias und der anderen Heroen 
aufgesucht15, und in Athen schließlich sei er auf die Akropolis gestiegen 
und habe den Bewohnern der Stadt vielfältige Wohltaten erwiesen.16 

In diesem Zusammenhang sagt Kritobulos, der Sultan habe es als weiser 
und großer Herrscher verstanden, aus den steinernen Trümmern und 
Uberresten den ehemaligen glanzvollen Zustand zu erschließen: S. 128, 
27-29 ώς σοφός τε και μέγας βασιλεύς τα άρχαϊα και άρτια στοχαζό-
μενός τε και τεκμαιρόμενος. 

Um aber die philhellenische Denkungsart des Sultans noch mehr zu 
betonen, fügte er nach σοφός τε auch das Adjektiv ein, das diese Eigen-
schaft begrifflich zum Ausdruck bringt: καί φιλέλλην. 

15 Zur Frage der Historizität dieses Besuchs zuletzt positiv P. Villard, Mehmed II et la guerre 
de Troie (1462), in: Provence Historique 93 —94 (1974), 361—373. Den Hinweis auf diesen 
Aufsatz verdanke ich G. H. Karlsson. 

16 Auch hier in einer imitatio Alexandri Magni, die durch die Formulierung (S. 128,29—31) 
τους δέ γε οίκήτορας ταύτης α ί δ ο ί των π ρ ο γ ό ν ω ν φιλανθρώπως τε είδε και 
έδωρήσατο πολυτρόπως, και πάντων ών ^τησαν ετυχον παρ' αϋτοϋ — Arr. An. I 10,6 
'Αθηναίοι . . . άφείναι δεόμενοι την όργήν τοις έξαιτηθείσι- καί 'Αλέξανδρος άφηκε 
τυχόν μεν α ί δ ο ί της π ό λ ε ω ς noch besonders unterstrichen wird. 
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DIE CHRONOLOGISCHEN ANGABEN 

Kritobulos hat seine Darstellung nach dem Vorbild des Thukydides 
annalistisch gegliedert, wobei den Kriegsjahren des Thukydides bei ihm 
die Regierungsjahre Mehmets (Regierungsantritt Februar 1451) entspre-
chen, zu denen er zusätzlich noch jeweils das Jahr der byzantinischen 
Weltära nennt. Die Angaben finden sich wie bei Thukydides jeweils 
am Ende eines Jahres, allerdings mit dem Unterschied, daß bei Thuky-
dides das Kriegsjahr nach dem Winter, bei Kritobulos das Berichtsjahr 
nach dem Herbst endet. Kritobulos nimmt dabei in Kauf, daß zwischen 
Herbstende und Ende des byzantinischen Jahres (31. August) eine zeit-
liche Divergenz besteht und das erste Regierungsjahr Mehmets nur etwa 
6 Monate (von Anfang Februar bis Ende August 1451) umfaßt1. Die Form 
der Jahresangabe hat Kritobulos nicht von Anfang an nach einem bereits 
vorliegenden Schema durchgeführt; daher unterscheidet sich die For-
mulierung am Ende des ersten Jahres von allen weiteren, die stereotyp 
lauten: καί (Zahl) ετος προς τοις έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις 
δλοις ήνύετο2, (Zahl) δε της άρχής τφ βασιλεΐ. Bei der Angabe am Ende 
des ersten Jahres (S. 18,22—27) lautete der Grundtext (das Ausradierte 
exempli gratia ergänzt) etwa so: διαθέμενος δε ταύτα καλώς καί ώς ήν 
αύτω κατά νουν ό βασιλεύς όλος γίνεται τού προκειμένου σκοποϋ. 
Am Rand stand dazu (noch jetzt an der roten Tinte als Randnotiz er-
kennbar): έξήκει το πεντηκοστόν καί εννατον ετος - τοις δλοις. 
Nachträglich hat dann Kritobulos den Satz διαθέμενος κτλ. in seine 
heutige Gestalt gebracht, damit die rote Randnotiz in den laufenden Text 
einbezogen und am Rand mit schwarzer Tinte das Regierungsjahr des 
Sultans hinzugefügt. Das Verbum έξήκει, das besser für die Randnotiz 
geeignet war, gab Kritobulos bei den späteren Angaben im Text selbst 
auf und ersetzte es durch das nachgestellte ήνύετο. 

War damit das formale Problem gelöst, so blieben doch die Zahlen-
angaben selbst das eigentliche Sorgenkind des Autors. Wir können das 
daran ablesen, daß nur an einem einzigen der 16 Jahresenden, die Kritobu-
los angibt, die Zahlen nicht nachträglich von ihm korrigiert worden sind; 
diese nicht erst durch Korrektur hergestellten Angaben beziehen sich auf 
1466/7, das letzte der geschilderten Regierungsjahre Mehmets, und stehen 
ganz am Ende des Werkes. Davor sind die Zahlen der Weltjahre aus-
nahmslos, die der Regierungsjahre, soweit es die Angaben vor Buch IV 8, 

1 Kritobulos zählt die Regierungsjahre Mehmets also nicht effektiv, sondern setzt sie mit 
den Weltjahren gleich. Zur sonstigen Praxis byzantinischer Geschichtsschreiber in diesem 
Punkt vgl. F. Dölger, Das Kaiserjahr der Byzantiner, München 1949 (Sitz.-Ber. Bayer. 
Akad. Wiss., phil.-hist. KL, 1949,1), 6 6 - 75. 

2 ετος ήνύετο bedeutet bei Kritobulos entgegen sonstiger Praxis bei byzantinischen Ge-
schichtsschreibern (vgl. Dölger, a.a.O., S. 67.84—86): „das Jahr ging zuende". 
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Die chronologischen Angaben 

also bis einschließlich zum 11. Regierungsjahr des Sultans betrifft3, alle 
nachträglich korrigiert worden. An einigen Stellen läßt sich noch erkennen, 
welche Zahl vor der Korrektur im Text gestanden hat. Daraus ergibt sich 
folgendes Bild: Zunächst (Buch I—II) scheinen die Jahresangaben alle um 
eine Ziffer zu niedrig gelegen zu haben, in Buch III—V dagegen über-
wiegend um 1—2 Ziffern zu hoch, S. 138,27 allerdings um 2 Ziffern zu 
niedrig, und bei der vorletzten Weltjahreszahl (S. 200,28, Ende des Jahres 
1465/6) sieht es so aus, als habe die Zahl zunächst um eine Ziffer zu 
niedrig, dann um eine Ziffer zu hoch gelegen. Hier ist es Kritobulos erst 
im dritten Anlauf gelungen, die richtige Ziffer zu finden. 

Mit den Schwierigkeiten des Kritobulos, die Chronologie zu fixieren, 
wird es auch zusammenhängen, daß eine Angabe über das Ende des 
Weltjahres 6962 (= 1453/4), des 4. Jahres der Herrschaft Mehmets, gänz-
lich fehlt. Zu Beginn von Buch II gehen daher die Ereignisse der Jahre 
1453/4 und 1454/5 ohne Einschnitt ineinander über, wobei schon von 
Müller bemerkt wurde, daß einige nicht unwichtige Unternehmungen 
überhaupt fehlen, so der Serbienfeldzug des Jahres 1454, der im Herbst 
dieses Jahres für die mit ihm beauftragten Generäle Mehmets sehr un-
günstig verlief.4 Daraus hat Grecu die Vermutung abgeleitet, Kritobulos 
habe dieses Jahr eben wegen dieses ungünstigen Serbienfeldzuges absicht-
lich unterdrückt, um nicht für die Türken Negatives schreiben zu müssen.5 

Berücksichtigt man jedoch die im gesamten Werk von Anfang bis Ende 
zutagetretenden Schwierigkeiten des Autors mit der Chronologie, so 
scheint hier eher ein Versehen als eine absichtliche Manipulation vorzu-
liegen.6 Kritobulos hätte den Serbienfeldzug von 1454 so darstellen 
können, daß er nicht allzu negativ für Mehmet zu Buche schlug, hatte 
doch der Sultan selbst die Kampagne im Frühjahr zunächst mit Erfolgen 
wie der Kapitulation von Ostrovica und der Verschleppung von 50000 
Menschen in die Sklaverei eröffnet. Erst die Generäle, denen Mehmet 
nachher den Oberbefehl überlassen hatte, erlitten — und auch das nur 
zum Teil — empfindliche Niederlagen.7 Wie Kritobulos' Bericht über den 
Mißerfolg der Türken vor Belgrad (II 17-19, vgl. Titel S. 110,22 ήττα 
των τού βασιλέως κτλ.) zeigt, hätte es für ihn keinen Grund gegeben, 

3 Zur unterschiedlichen Entstehungszeit der Bücher I—IV 8 und IV 9—V 19 vgl. oben 
S. 24*—25*. 

4 Vgl. Müller, FHG V 1, S. 105. Die Vermutung Müllers, die Datumsangaben könnten 
eventuell am Ende von II 2 ausgefallen sein, fällt mit seiner Hypothese, Seragl. 3 sei ein 
Apographon des 16. Jahrhunderts. 

5 Edition, S. 71 Anm. 1. H. Hunger, Hochsprachl. Lit., I, S. 500 scheint sich dem anzu-
schließen. 

6 Auch Andriotes, Κριτόβουλος ó Ιμβριος, S. 194, subsumiert die fehlende Jahresangabe 
unter die άναπόφευκτη άτέλεια. 

7 Vgl. Babinger, Mehmed der Eroberer, S. 112—114. 
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38* Prolegomena 

den Serbienfeldzug nicht darzustellen, zumal es ihm doch freigestanden 
hätte, den Akzent auf das positive Abschneiden Mehmets zu legen. Es 
sieht vielmehr ganz so aus, als sei er an den Schwierigkeiten der Quellen-
lage und der Chronologie gescheitert. 

Schwierigkeiten bei der Fixierung des chronologischen Gerüstes zeigen 
auch die beiden besonderen Daten, die uns Kritobulos außerhalb der 
sonstigen annalistischen Angaben mitteilt. Beim Fundamentaldatum zu 
Beginn des gesamten Werkes (S. 15,16—19), welches für den Tod des 
Sultans Murat das Weltjahr 6959 (= 1450/1), die Lebensjahre des Ver-
storbenen (52) und seine Regierungsjahre (31) angibt, sind Weltjahr und 
Regierungszeit nachträglich korrigiert, die Lebenszeit um 3 Jahre zu hoch 
angegeben. Bei der Datierung des Falls von Konstantinopel (S. 81,1—6), 
der einzigen Stelle, welche Angaben von Tag und Monat enthält, ist das 
Weltjahr (6961) korrigiert worden, das zusätzlich angegebene Jahr nach 
Gründung der Stadt (1124) ist um eine Ziffer zu hoch angegeben. 

Innerhalb der einzelnen Jahre datiert Kritobulos, wieder nach dem Vor-
bild des Thukydides, nach den 4 Jahreszeiten, die noch nach Anfang, 
Mitte und Ende untergliedert werden können.8 Hier lassen nachträgliche 
Textänderungen erkennen, wie Kritobulos diese chronologischen Angaben 
an einigen Stellen präzisiert hat: S. 101,25 steht bei der Angabe μεσοϋντος 
•ήδη χειμώνος der Wortteil μεσούν- in rasura, S. 121,7 fügte Kritobulos 
ein άκμάζοντος ήδη του σίτου und entsprechend 121,21—22 τόν τε σϊτον 
άκμάζοντα ήδη διέφθειρεν, S. 190,13 ändert er die Angabe θέρους 
μεσοϋντος ήδη in θέρους λήγοντος ήδη.9 

8 Die Formulierungen stimmen zum Teil mit denen des Thukydides überein; einige leh-
nen sich auch an Herodot (S. 142,24; 175,30 έαρος έπιλάμποντος ήδη vgl. Herod. Vil i 
130,1) oder an Xenophon und Arrian an (S. 21,8; 97,22; 119,23; 153,30-154,1; 194,1-2 
ώς bzw. έπειδή Ιαρ ύπέφαινεν ήδη vgl. Xen. Hell. III 4,16; IV 1,41; V 3,1; V 4,58 und 
59; Arr. An. III 6,1; IV 18,4; VII 21,2). 

9 Auch bei Zahlenangaben, die nicht die Chronologie betreffen, hat sich Kritobulos bis-
weilen um nachträgliche Korrekturen bemüht: vgl. S. 75,26; 126,4; 135,34—35. 
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SPRACHE U N D STIL 

Kritobulos hat sein Geschichtswerk in der Sprache geschrieben, die 
nach byzantinischer Tradition seinem Vorhaben angemessen war: dem 
Attischen, wie es sich mit gewissen Modifikationen gegenüber der klas-
sischen Periode seit der zweiten Sophistik als Schriftsprache der Gebildeten 
in der ausgehenden Antike etabliert hatte. 

Die Abweichungen von der klassischen Norm sind am Ende dieser 
Ausgabe im Index graecitatis notiert. Sie halten sich im Rahmen dessen, 
was in den besten Erzeugnissen byzantinischer Historiographie anzu-
treffen ist. Volkssprachliche Nominalformen wie die Dative γυνή und 
νύκταις sind als isolierte Lapsus anzusehen, und selbst bei zeitgenössi-
schen Eigennamen tauchen nur gelegentlich Formen neuerer Deklinations-
typen auf wie etwa die Genetive Παλτόγλη, Δράκουλι, Βόστιτζας. Die 
Verbalformen halten sich fast ganz im Rahmen des als attizistisch Sanktio-
nierten.1 Die Syntax weist keine Erscheinungen auf, die sich nicht schon 
wenigstens in Ansätzen bei den Attizisten der römischen Kaiserzeit 
fänden.2 Die Vermischung der Modi und Tempora ist relativ wenig ausge-
prägt.3 Das Vokabular ist konservativ-archaisierend; an byzantinischen 
Lehnwörtern finden sich nur άμήρισσα, γενήτζαρος, δούξ (δούκας), 
καϊσαρ, κόμης, μαΐστρος, πασίας, φραγέλλιον, an archaisierenden Neu-
bildungen τοΰφαξ und τουφακοφόρος (von tiirk. tüfek). 

Der Stil des Kritobulos ist im großen und ganzen nach byzantinischem 
Maßstab einfach und klar, mit gelegentlichen rhetorischen Verstärkungen 
und lumina. Einige herausgehobene Partien (Widmungsbrief, Vorrede, 
Sultansreden, Ekphrasis des Kanonengusses und der Wirkungsweise der 
Kanone, Klage über die Eroberung von Konstantinopel, Schlachtschilde-
rungen, Darstellung der Pest in Konstantinopel) sind stärker rhetorisiert, 
ohne daß sich die Sprache jedoch jemals in leerem Bombast verlöre. 
Kritobulos hat im ersten Buch seines Werkes, das weit über ein Drittel 
des gesamten Umfangs einnimmt, die Geschichte der Halosis so eindring-
lich, plausibel und kompositioneil gekonnt dargestellt, daß auch der mo-
derne Leser sich der Faszination seiner Bearbeitung des Stoffes nicht 

1 εϋρομαι als neu gebildetes Präsens scheint singular zu sein, ebenso εύθήνομαι. 
2 Es genügt, die Lemmata des Index graecitatis mit dem Register von W. Schmid, Der Atti-

cismus in seinen Hauptvertretern, 4 Bde. u. Reg.-Bd., Stuttgart 1887—1897, zu vergleichen. 
3 Dagegen urteilt Rödel, Sprache, S. 9 „ . . . dass wir auch bei Kritobulos (sc. ebenso wie 

bei Laonikos) in dieser Beziehung (sc. dem Gebrauch des Optativs) ein Schwinden des 
Sprachgefühls beobachten können. Er hat zwar . . . im Gebrauch der Modi sich möglichst 
an das Alte gehalten, aber doch finden wir auch bei ihm die Modi an verschiedenen Stellen 
nicht richtig gebraucht." Die Gewichte in diesem Urteil müssen umgekehrt werden: 
Kritobulos hat es — das zeigen die geringen Abweichungen von der attizistischen Norm — 
in erstaunlichem Maße verstanden, in der Sprache seiner Vorbilder zu schreiben. 
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entziehen kann. So verwundert es nicht, daß Kritobulos (und nicht etwa 
Dukas) der klassischen modernen Darstellung von Pears als Grundlage 
gedient hat.4 

Die Halosis ist Kritobulos' vorrangiges Thema. Wir dürfen annehmen, 
daß sie den Anstoß für ihn gegeben hat, Mehmets Taten für die Nach-
welt festzuhalten. Seine innere Anteilnahme am Geschehen ist nicht überall 
direkt ausgedrückt, aber auf Schritt und Tritt spürbar. Die Halosis ist 
das Thema, an welchem Kritobulos seine schriftstellerischen Fähigkeiten 
entfaltet. Nur hier innerhalb des Gesamtwerkes finden wir zwei groß 
angelegte Reden und eine breite Ekphrasis. 

Die übrigen Bücher sind mit größerer innerer Distanz geschrieben, sie 
enthalten eher einzelne Detailberichte als ein großes künstlerisch gestaltetes 
Geschehen, doch gibt es auch hier einzelne Episoden, die literarisch 
hervorgehoben sind (z.B. des Autors eigene Taten als Gouverneur von 
Imbros), und mit der Pestschilderung am Ende des fünften Buches wird 
der Leser noch einmal auf einen Höhepunkt des Werkes geführt, auf 
welchem der Autor seinem eigenen Erleben einen besonderen Ausdruck 
verleiht. 

Im gesamten Werk jedoch hat Kritobulos dort, wo er von Gescheh-
nissen berichtet, die so oder ähnlich auch an anderer Stelle vorkommen, 
zu sprachlichen Stereotypen Zuflucht genommen, die ihm teilweise herbe 
Kritik eingetragen haben. Diese festen Wendungen reichen von der Ver-
bindung weniger Worte bis hin zu dem, was man im Hinblick auf das 
homerische Epos „typische Szenen" genannt hat. Vor allem in den 
Büchern II—V, die nicht die Halosis behandeln, finden wir eine große 
Anzahl der verschiedensten Stereotype.5 Ich gebe hier einige Beispiele: 

Formeln: άνδρες άγαθοί (mit einer Form von γίνεσθαι): 63,7; 64,20; 
66,2; 68,1/2; 70,11; 110,18; 182,28/29; 186,28/29; (mit φανήναι) 67,3; 
68,19; 125,9; άνδρες άγαθοί γενόμενοι δια τέλους 28,13; 51,24. παντί 
τω στρατφ, ίππικω τε και πεζικω 39,26/27; 97,23; 137,22; 142,25; 
176,2/3; 186,2; 197,14/15, στρατιφ πάση, ιππική τε και πεζική 197,29-
198,1; ähnlich 203,15/16. Zusammenstellung der Begriffe άνδρία, στρατ-
ηγία und άρετή 29,14/15; 111,22; 149,5/6; 172,23/24. πέμψας άγγελον 
135,11; 136,2; 162,23; 179,17; 182,2/3; 189,20. στρατιαν δτι πλείστην 
(πολλήν) άγείρας (άγείραντα, άγείρει) 119,22/23; 167,19; 185,27; 188, 

4 Ε. Pears, The Destruction of the Greek Empire and the Story of the Capture of Con-
stantinople by the Turks, London 1903. Vgl. dort S. XI: „His Life of Mahomet is by far 
the most valuable of the recently discovered documents, and, as will be seen, I have made 
use of it as the nucleus of my narrative of the siege." 

5 Zu ähnlichen Erscheinungen bei Laonikos Chalkokondyles vgl. Wifstrand, Laonikos, S. 11. 
Auf die „standardisation épique des formules" bei Kantakuzenos verweist Α. P. Kazhdan, 
L'Histoire de Cantacuzène en tant qu'oeuvre littéraire, in: Byzantion 50 (1980), S. 279— 
335, dort 314 (Hinweis von G. Fatouros). 
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Sprache und Stil 41* 

25; 203,15. φρούρια έρυμνά καί δυσάλωτα 28,3/4; 96,17; 148,13/14; 
196,11; ähnlich 199,23; φρούρια έρυμνά και πολίσματα ισχυρά καί 
δυσάλωτα 175,12/13. πάσιν (πολλοίς) εύθηνουμένη τοις άγαθοίς 96,4; 
155,14/15. φόβον τε παρείχε πολύν καί άγωνίαν 37,17/18; ähnlich 39, 
28; 52,20; 58,22; 147,12/13; 154,18/19. εύρώστως άγωνιζόμενοι 68,37; 
188,12; ähnlich 54,20; 67,18; 68,11/12; άγωνιζόμενος γενναίως 67,14; 
67,35; ähnlich 64,24; 69,10; 145,6. συν ούδενί κόσμω καί λογισμω 71,8; 
άτάκτως τε καί συν ούδενί κόσμω καί λογισμω 187,17; 189,33/34; 192, 
5/6; συν ούδενί λογισμω καί κόσμω 68,21/22. την άθρόαν εφοδον τού 
βασιλέως 98,22/23; 106,13; 156,3; 161,18; 167,24/25. τω άθρόψ της έπι-
θέσεως 40,6; 201,18; 203,6. των άπό της ίδιας αύλής τούς μαχιμωτά-
τους άμα καί εύθαρσεστάτους 53,10/11; ähnlich 137,26; 179,25/26; 183, 
26; 200,21/22. 

Typische Szenen: Der Sultan empfängt huldvoll Gesandte: ó βασιλεύς 
δέχεται τούτους ήμέρως . . . καί λαλήσας ειρηνικά 99,17-18; ähnlich 
106,25/26; 129,15 — 16. Es zeigen sich bedeutsame Himmelserscheinun-
gen: σεισμοί τε γαρ άήθεις καί ξένοι γεγόνασι καί βρασμοί γης κτλ. 
16,16—18; ähnlich 37,3—5. Der Sultan oder sein Heerführer schließen 
eine Stadt mit dem Heer ein, stellen Geschütze auf und belagern sie: 
περισταυρώσας το άστυ καί κύκλφ περιλαβών τω στρατω καί μηχανάς 
έπιστήσας έπολιόρκει 98,20—21; ähnlich 114,17; 115,24; 121,22—24; 
122,24-25; 123,23-24; 130,13-14; 146,18-20; 162,11-12; 171,1-3; 
176,17-19; 186,13-14; 190,28-30; 201,4-5; 204,22-23. Die Blockade 
soll lückenlos sein: ισχυρώς έφρούρει τού μή τι των ένδον έξαγαγείν 
η των εξωθεν είσκομίσασθαι 114,18—19; ähnlich 122,12—13; 162,12—13; 
188,20—21. Der Sultan feuert die Soldaten zum Kampf an: παραθαρρύ-
νων και παροτρύνων προς τον άγώνα . . . παροξύνας άπαντας ές το 
πολεμεΐν και παρακελευσάμενος άνδρας άγαθούς γενέσθαι 65,27-28; 
66,1-2; ähnlich 109,31-33; 125,8-9; 145,15-16; der Sultan führt dabei 
seine Soldaten an: ήγειτο την έπί το τείχος πρώτος αύτός 68,19—20; 
ähnlich 109,33; 187,12. Die Soldaten setzen zum Sturmangriff an: οί δε 
άλαλάξαντες μέγα καί φοβερόν συν όργη και θυμώ . . . έπίασιν 
68,28-29; ähnlich 70,13-14; 109,34-110,1; 145,18-19; 186,22-24; 
187,15-18; 198,27-28. Die Schlacht entbrennt: ένταύθα συνίσταται 
μάχη καρτερά εκ χειρών 67,7—8; ähnlich 110,15—16; 125,10; 145,19—20; 
182,17—18; 186,26—27; 187,28—29. Kampfgetümmel: παρεγκελευομένων 
άλλήλοις, βαλλόντων, βαλλομένων, κτεινόντων, κτεινομένων, ώθούν-
των, ωθουμένων, βλασφημούντων, ύβριζόντων, άπειλούντων, στενόν-
των, πάντα δεινά ποιούντων 54,17—19; ähnlich 69,3—5; 188,4—6. Plün-
derung: πάντα διηρευνήσαντο άκριβέστερον ή Δάτις, φασί, την Έρε-
τρικήν 74,24—25; ähnlich 204,7—8. Beutenahme und Heimkehr: λείαν 
έλάσας ότι πολλήν αύτός τε και τη στρατιφ διαδούς έπάνεισιν ές κτλ. 
100,17-18; ähnlich 111,28-29; 137,16-17; 149,19-20; 167,9-10; 168, 
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42* Prolegomena 

17-18; 175,23-24; 180,1-2; 183,30; 190,12-14; 199,7-10; 200,26-27; 
204,14-16. Verladen der Beute auf Schiffe: λείαν . . . ταϊς ναυσίν έν-
θέμενος 93,29-30; ähnlich 130,22-23; 172,28-29. Besiedlungsmaßnah-
men und Bautätigkeit: μετακομίζων τους τούτων έπιστήμονας καΐ τεχ-
νίτας καί κατοικίζων αύτη μηδεμιάς δαπάνης ή άναλωμάτων προς 
τούτο φειδόμενος 166,14—15; ähnlich 202,21—23; ες τε θέαν όμού καί 
τέρψιν καί ήδονήν καί άπόλαυσιν ικανά 61,7—8; ähnlich 193,4—6; 
λίθοις τε λαμπροΐς καί μαρμάροις διαφανέσι κεκοσμημένα — ήσκημένα 
24,17-20; ähnlich 132,31-35; 193,15-22.6 

Der Vergleich mit Formeln und typischen Szenen der oral poetry 
scheint vielleicht auf den ersten Blick befremdlich, doch erfüllen die 
Stereotype in beiden Bereichen eine ähnliche Funktion: Sie sind mnemo-
technische Hilfen einerseits des in einer Kunstsprache improvisierenden 
Sängers und andererseits des in einer künstlichen Gelehrtensprache schrei-
benden Prosaautors. Aus der erlernten Sprachmasse, die als epische bzw. 
attizistische Tradition zur Verfügung steht, kristallisieren sich auch für 
den Prosaisten mehr oder weniger feste Verbindungen, Wendungen, For-
meln und Szenen heraus, die für die Darstellung einander ähnlicher Vor-
gänge an verschiedenen Stellen des Werkes verwendet werden können. 
Der Unterschied zwischen mündlicher Dichtung und schriftlicher Kom-
position ist nicht grundsätzlich, sondern nur graduell.7 

Es fällt auf, wie verschieden die schriftstellerische Qualität des Kritobu-
los von den modernen Gelehrten beurteilt worden ist. Nachdem der Ent-
decker des Werkes, Tischendorf, nur nebenbei von der historia satis 
verbose perscripta gesprochen hatte,8 kam der erste Herausgeber, Müller, 
zu einem sehr differenzierten und insgesamt positiven Urteil.9 

Er wirft Kritobulos einerseits eine molesta verbositas vor, besonders 
was die stereotypen Wendungen angeht, fährt aber dann fort „. . . negari 
nequit Critobulum oratione simplici, perspicua, castigata nec nisi raris 
sequioris graecitatis naevis effuscata longe post se relinquere coaetaneos 
historíeos, Phrantzem aio et Ducam et Chalcocondylam." Bei Krumbacher 
ist davon nur die negative Seite übriggeblieben, und sein Urteil war lange 
Zeit und für viele bestimmend: „(Die) Darstellung leidet an breiter Ge-

6 Auf einige andere „Lieblingswörter und -Wendungen" sowie stereotype Kapitelanfänge 
hat Hunger, Hochsprachl. Lit., I, S. 501—502. 503 aufmerksam gemacht; vgl. auch Grecu, 
Edition, S. 18. 

7 Zu Formeln im Grenzbereich zwischen mündlicher und schriftlicher Tradition beim spät-
byzantinischen Versroman Πόλεμος της Τρωάδος interessante Beobachtungen bei E.M. 
und M.J. Jeffrey, The traditional style of early demotic greec verse, in: BMGS 5 (1979), 
S. 115-139. 

8 Tischendorf, Notitia, S. 123. 
9 Müller, FHG V 1, S. LIV. 
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Sprache und Stil 

schwätzigkeit und bewegt sich in einem ersichtlich engen Gehege ange-
lernter Ausdrücke."10 

Dagegen haben Kritobulos' Sprache und Stil bei seinen griechischen 
Landsleuten Lob und Bewunderung gefunden. Tomadakes attestiert ihm 
eine vorzügliche Beherrschung der attizistischen Sprache, die er nicht in 
schülerhafter Weise gehandhabt habe, sondern mit großer innerer Be-
wegung und seelischer Kraft.11 

10 GBL, S. 309. Colonna, Storici, S. 36 übernimmt dieses Urteil z. T. wörtlich: „. . . il 
raconto risulta verboso, pur muovendosi in una angustia di vocabulo, e poco chiaro." 

11 Περί άλώσεως, S. 86: „. . . της άρχαίας γλώσσης, τήν όποίαν ό Κριτόβουλος φαίνεται 
δτι κατείχεν άριστα και έχρησιμοποίει ουχί θεματογραφικώς, άλλα μέ μεγάλην 
έσωτερικήν κίνησιν και ψυχικήν δύναμιν." 
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PROSARHYTHMUS 

Angesichts des allgemeinen Sprach- und Stilrahmens, innerhalb dessen 
sich Kritobulos bewegt, nimmt es nicht Wunder, daß er sich auch in der 
Behandlung des Rhythmus der Satz- und Kolonschlüsse zu den übrigen 
in attizistischer Tradition schreibenden byzantinischen Historikern gesellt. 
Eine Untersuchung der Textstücke 11—3 (Einleitung), 14—16 (1. Rede 
Mehmets), 29—30 (Ekphrasis der Herstellung und Wirkungsweise der 
Kanone), 48 -52 (2. Rede Mehmets) sowie I 20 -26 , II 1 - 7 , III 1 - 5 , 2 , 
IV 1 — 7, V 1—6 (einfache Berichte) mit einem Sample von insgesamt 
413 Haupteinschnitten (Cl) und 1793 Nebeneinschnitten (cl), außerdem 
des Gebetes mit 11 Cl-Stellen und 180 cl-Stellen, ergibt das auf Abb. 1 
dargestellte Bild1. 

Vergleicht man diese Tabelle mit den Ergebnissen Hörandners2, so wird 
deutlich, daß die Praxis des Kritobulos sehr eng mit derjenigen in den 
historischen Werken des Niketas Choniates und des Johannes Kinnamos 
verwandt ist, wobei die Kritobulos-Werte in der Hauptsache zwischen 
denjenigen für Niketas und Kinnamos liegen. Während es in der Häufig-
keit der einzelnen Typen durchaus feinere Unterschiede gibt3, herrscht 
für die wesentlichen Merkmale, die Häufigkeit der Formen 2 und 4 
gegenüber den übrigen Formen insgesamt, eine starke Ubereinstimmung. 
Die Form 2 steht bei Kritobulos in 44,7% aller Einschnitte (Cl und cl 
zusammengenommen), bei Niketas betragen die Werte 56,5% für Cl und 
53,3% für cl, für Kinnamos 46,4% bzw. 45,2%. Die Form 4 steht bei 
Kritobulos in 27,2% aller Einschnitte, bei Niketas betragen die Werte 
31,5% für Cl und 32,1% für cl, bei Kinnamos-15,4% bzw. 17,7%. Die 
Ergebnisse für die übrigen Formen gleichen sich entsprechend. 

Ein wichtiges Nebenergebnis der Untersuchung der Satzschlüsse bei 
Kritobulos besteht darin, daß es auch auf diesem Sektor keine signi-

1 Die Anlage der Tabelle und die Nomenklatur folgt der mustergültigen Studie von W. 
Hörandner, Der Prosarhythmus in der rhetorischen Literatur der Byzantiner, Wien 1981 
(= Wiener Byzantinistische Studien. XVI). Zur Erklärung der verwendeten Zeichen vgl. 
dort S. 46. Da man in vielen Fällen darüber streiten kann, ob Cl (Haupteinschnitt) oder 
cl (Nebeneinschnitt) vorliegt, sind in meiner Tabelle auch die Werte für Cl und cl zusam-
mengenommen angegeben. Alle Zahlenangaben bedeuten Prozent von dem in der untersten 
Zeile angegebenen Sample. 

2 Vgl. die vorige Anm., dort die Tabellen S. 160—176. Ich habe, um die Tabelle übersicht-
licher zu halten, bei allen anderen Formen außer 2 und 4 (d. h. also denjenigen Formen, 
bei welchen die Zahl der unbetonten Silben zwischen den beiden letzten Hochtönen vor 
einem Einschnitt zwei oder vier beträgt) auf eine weitere Aufschlüsselung nach Typen (d.h. 
nach der Position der beiden letzten Hochtöne innerhalb des Wortbildes) verzichtet. 

3 Hier ist bei Kritobulos sowohl bei der Form 2 als auch bei Form 4 eine gewisse Vorliebe 
für den Typ P(aroxytonon) P(aroxytonon) (also - - / - - - bzw. - - / - - ) festzustellen, 
während Niketas und Kinnamos eher den Typ P(aroxytonon) Pr(oparoxytonon) (also - -/ 
— — bzw. — — / 1 ) bevorzugen. 
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Prosarhythmus 45* 

Historien Gebet 

Cl cl Cl+cl Cl cl Cl+cl 

2 — O O 3,4 4,1 3,9 9,1 4,4 4,7 
PO 7,7 8,4 8,3 0,0 13,3 12,6 
PrO 0,5 0,3 0,3 0,0 1,1 1,0 
OP 4,6 4,6 4,6 0,0 6,1 5,8 
PP 10,4 12,6 12,2 27,3 7,2 8,4 
PrP 2,9 2,8 2,8 0,0 2,2 2,1 
OPr 3,1 3,8 3,7 18,2 4,4 5,2 
PPr 9,9 7,6 8,1 0,0 6,7 6,3 
PrPr 1,7 0,6 0,8 9,1 5,6 5,8 

2 44,2 44,8 44,7 63,7 51,0 51,9 

4 — O O 0,0 1,5 1,2 0,0 0,6 0,5 
PO 9,2 6,2 6,8 0,0 2,8 2,6 
PrO 4,1 3,0 3,2 0,0 5,0 4,7 
OP 0,7 1,5 1,3 0,0 1,1 1,0 
PP 9,0 6,9 7,3 0,0 2,8 2,6 
PrP 1,9 2,5 2,4 0,0 0,6 0,5 
OPr 0,7 0,3 0,4 0,0 0,6 0,5 
PPr 4,4 2,6 2,9 9,1 2,2 2,6 
PrPr 1,9 1,6 1,7 9,1 5,0 5,2 

4 31,9 26,1 27,2 18,2 20,7 20,2 

2+4 76,1 70,9 71,9 81,9 71,7 72,2 

0 2,4 1,8 1,9 0,0 4,4 4,2 
1 8,2 9,9 9,6 9,1 12,2 12,0 
3 8,7 10,7 10,3 9,1 6,7 6,8 
5 3,9 3,8 3,9 0,0 2,8 2,6 
6 0,5 2,5 2,1 0,0 2,2 2,1 
7 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 

0+1+3+5+6+7 23,7 29,1 28,2 18,2 28,3 27,7 

Sample 413 1793 2206 11 180 191 

Abbildung 1 
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Prolegomena 

fikanten Unterschiede zwischen den Historien und dem Gebet gibt. Die 
einzige Modifikation besteht darin, daß im Gebet die Form 2 gegenüber 
der Form 4 etwas bevorzugt ist.4 

Um den Befund auch weniger mit der Materie vertrauten Lesern an-
schaulich zu machen, füge ich eine Kurven-Tabelle (Abb. 2) bei, in welcher 
die Häufigkeit der Formen für Cl- und cl-Einschnitte zusammengenom-
men5 dargestellt wird.6 
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CHRONICON MINUS 

Abbildung 2 

4 Die Zahlen für die einzelnen Typen sind nur bedingt aussagekräftig, da die Samples hier 
wegen der Kürze des Textes ziemlich klein sind. 

5 Für Niketas und Kinnamos stütze ich mich auf die Angaben Hörandners (S. 175—176); in 
meiner Kurve erscheinen als Werte für diese Autoren jeweils die arithmetischen Mittel 
der bei Hörandner für Cl und cl gesondert gemachten Angaben. 

6 Vorbilder für die Anlage der Kurve waren K. Kumaniecki, Zu Prokops Anecdota. Das 
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Prosarhythmus 

Auf der x-Achse sind die Formen 1 — 7 abgetragen, auf der y-Achse die 
Prozentzahlen an der Gesamtheit der Satzeinschnitte. Aus den so gewon-
nenen Kurven geht deutlich hervor, daß die Werte für Kritobulos (Histo-
rien und Gebet), Niketas und Kinnamos sehr stark konvergieren. Allen 
diesen gemeinsam sind die scharf ausgeprägten Kurvengipfel für die 
Formen 2 und 4; für das Gebet des Kritobulos und für Kinnamos ist 
der Gipfel bei 4 nicht so hoch, was aber durch den entsprechend höheren 
Gipfel bei 2 ausgeglichen wird. 

Die beiden übrigen Kurven repräsentieren zwei Zeitgenossen des Krito-
bulos, Dukas und Sphrantzes, Chronicon Minus; sie basieren auf einer 
von mir vorgenommenen Analyse von Dukas, cap. 34 und Sphrantzes, 
cap. 1 — 8.7 Diese beiden Kurven sind im Gegensatz zu den anderen ein-
gipflig, da der Gipfel bei 4 entfällt, und auch der Gipfel bei 2 ist schwächer 
ausgeprägt, insbesondere bei Sphrantzes, der ja auch sprachlich und stili-
stisch am weitesten vom attizistischen Ideal entfernt ist. Seine Kurve ist 
fast mit derjenigen identisch, die Kumaniecki8 für Thukydides ermittelt 
hat — kein Wunder, da beide Autoren, so grundverschieden sie in allem 
anderen sein mögen, doch eines gemein haben: Sie kennen nicht die in der 
Spätantike entwickelten und von den byzantinischen Historikern attizi-
stischer Observanz mehr oder weniger stark berücksichtigten Regeln für 
die rhythmische Gliederung der Satzeinschnitte. 

rhythmische Klauselgesetz in den Anecdota und die Echtheitsfrage, in: BZ 27 (1927), 
19—21, dort 21 sowie F. Hörmann, Beiträge zur Syntax des Johannes Kinnamos, München 
1938 (Diss. München 1937), S. 156. 

7 Für die Autoren der Paläologenzeit fehlt eine eingehende Untersuchung; Hörandner endet 
mit Georgios Akropolites. 

8 Vgl. oben Anm. 6, dort S. 21. 
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MIMESIS 

Thukydides 

Wie bereits von Müller beobachtet und in seinen kommentierenden 
Anmerkungen zum Teil belegt, hat sich Kritobulos innerhalb der atti-
zistischen Tradition von den historiographischen Exempla in besonderer 
Weise, sowohl sprachlich als auch konzeptionell, das Werk des Thukydi-
des zum Vorbild genommen. Noch viel extremer als bei der Beurteilung 
von Sprache und Stil allgemein klaffen hier die Urteile der Modernen 
auseinander. Müller1 hatte die Tatsache der Thukydidesnachahmung in 
leicht abwertendem Tonfall festgestellt: „Ab eodem Thucydide locutiones 
mutuari adamat in rerum gestarum narratione tum vero in duabus illis 
regis orationibus (I 14sqq. et 48sqq.), quae passim centonibus Thucydideis 
consarcinatae sunt." Von Krumbacher2 wurde das wiederholt: Die bei-
den großen Reden „gleichen Centonen aus Thukydides". Dann aber wird 
der Ton bei deutschen, russischen, ungarischen und rumänischen Byzanti-
nisten schärfer. Vasiliev3 spricht bei Wege vom Werk des Kritobulos als 
„unsuccessfully imitating Thucydides", Dölger4 von der „Nachäffung 
des Thukydides durch Kritobulos". Moravcsik5 und Grecu6 haben dann 
schließlich die Formel von Kritobulos als dem „sklavischen Nachahmer" 
des Thukydides gefunden, was bei Moravcsik umso erstaunlicher ist, als 
er die Formel in eben jenem Aufsatz wiederholt, in dem er überzeugend 
dafür plädiert, die byzantinischen Geschichtswerke endlich auch als Werke 
der Literatur und nicht nur als Quellen zu betrachten, und in welchem er 
die Klärung des Verhältnisses zwischen den byzantinischen historischen 
Werken und den antiken Schriften als eine grundlegende Aufgabe der 
Byzantinistik propagiert.7 

Im deutschen Sprachraum hat, soweit ich sehe, erst Hunger8 für eine 
„Einschränkung" dieses „outrierte(n) Urteil(s)" plädiert. Das Extrem da-
gegen bildet der Satz Darkós9: „Wenn er (sc. Kritobulos) zur Verhül-
lung seiner Selbstsucht einen thukydideischen Ton anschlägt, gibt er ver-
letzenderweise falsche Stimmen und verrät seine Schwäche umso mehr 
vor dem Leser". 

1 FHG V 1, S. LIII-LIV. 
2 GBL, S. 309. 
3 History, S. 693. 
4 BZ 46 (1953), 202. 
5 Byzantinoturcica, I, S. 433. 
6 Kritobulos, S. 13. Edition, S. 18 unten. 
7 Klassizismus, S. 375. 
8 Hochsprachl. Lit., I, S. 502. Dort wird die Formel „sklavischer Nachahmer" schon Müller, 

Krumbacher und Vasiliev zugeschrieben. 
9 Die letzten Geschichtsschreiber, S. 391. 
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Mimesis 49* 

Auch in diesem Punkt urteilen griechische Gelehrte ganz anders. An-
driotes, der im übrigen nicht ansteht, die Reden bei Kritobulos als „sehr 
rhetorisch und geschwätzig" zu kritisieren, urteilt über die Thukydides-
Mimesis generell folgendermaßen: Ή άξιοθαύμαστη άρχαιομάθειά του 
(sc. του Κριτοβούλου) καί ή άνεπτυγμένη γλωσσική καλαισθησία του 
τον φύλαξε ώστε να μην προδώση το πρότυπο, καί το άναμφισβήτητο 
συγγραφικό του ταλέντο τον βοήθησε στή δημουργία σελίδων, πού 
καπου-καπου θα μπορούσαν να θεωρηθούν έφάμιλλες τού μεγάλου 
προτύπου.10 

Es ist deutlich, daß die literarischen Urteile über Kritobulos als Thuky-
didesnachahmer mit den Urteilen über seine Qualität als Historiker und 
noch mehr mit jenen über seine politisch-moralische Haltung als Historiker 
des Türkensultans Mehmet konvergieren. Diese wiederum scheinen sehr 
eng damit zusammenzuhängen, welchem Land der urteilende Gelehrte 
jeweils entstammt und welchen politischen Grund-Uberzeugungen er an-
hängt. 

In neuerer Zeit sind dank den bahnbrechenden Aufsätzen von Morav-
scik11 und Hunger12 die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, die 
Mimesis byzantinischer Autoren besser zu verstehen und als bewußte 
Kunstleistung zu würdigen. In unserem Zusammenhang ist daher zu 
fragen, in welcher Weise Kritobulos sein Vorbild Thukydides nachge-
ahmt hat. 

Schon durch den Titel Ξυγγραφή ιστοριών stellt sich Kritobulos ähnlich 
wie z.B. Prokop und Agathias in die Doppeltradition der beiden Väter 
der Geschichtsschreibung.13 Im Proöm bildet die Berufung auf Thukydi-
des den Rahmen (S. 12,2—3 und 27—28), welcher mehrere Herodot-
Reminiszenzen umschließt.14 Die Wahl des Thukydides als Leitstern der 
Mimesis entspricht dem Thema und der Rolle, die Kritobulos selbst 
gespielt hat. Wie Thukydides schreibt er Zeitgeschichte und wie jener 
war er selbst an den Ereignissen, die er darstellt, als Akteur beteiligt. 

Der Grundaufbau der Historien des Kritobulos ist thukydideisch: Kri-
tobulos gliedert nach Jahren und innerhalb eines Jahres nach vier Jahres-
zeiten.15 Die im ersten Buch dem Sultan in den Mund gelegten großen 
Reden enthalten nach dem Vorbild der Reden bei Thukydides einerseits 

10 Κριτόβουλος ό Τμβριος, S. 186. Vgl. auch Tomadakes, Περί άλώσεως, S. 62: ήδικηθη 
(von Seiten Krumbachers) ό Κριτόβουλος. Mastrodemetres, Έσωτερικαί έπιδράσεις, 
S. 159: ôèv μιμείται δουλικώς τον 'Αθήναιον όμότεχνόν του. 

11 Klassizismus. 
12 On the Imitation. 
13 συγγραφή findet sich als Titel in einem Teil der handschriftlichen Tradition des Thuky-

didestextes. 
14 Lieberich, Proömien, S. 46—47 betont einseitig die Thukydides-Mimesis. 
15 Vgl. oben S. 36*-38*. 
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50* Prolegomena 

Elemente, die für die Analyse der historischen und militärischen Situation 
bedeutsam sind, und sie decken andererseits Motive des Handelns auf.16 

Neben einzelnen Wendungen und Passagen des Thukydides, die Krito-
bulos in seiner Geschichte Mehmets benutzt und so sein Werk insgesamt 
thukydideisch einfärbt,17 gibt es bei ihm Partien, die eine intensive und 
weit über einzelne Reminiszenzen hinausgehende Benutzung des Thuky-
dides zeigen. Hier lohnt es sich, nach der besonderen Funktion der 
Mimesis zu fragen. 

1. Die große Rede Mehmets vor seinen Heerführern und Offizieren, 
die sich zum Kriegsrat versammelt haben (S. 25,16 — 34,33) vereinigt am 
Beginn Reminiszenzen an zwei Reden des Perikles (Epitaphios und Apo-
logie). Damit ist auch formal mit den Mitteln der Mimesis die Bedeutung 
der Worte des Sultans von Anfang an hervorgehoben. Nachdem dieser 
dann über eine längere Partie ohne spezielle Thukydides-Anspielungen 
die Leistungen der Vorfahren und die Ausbreitung der türkischen Macht 
über ganz Kleinasien und weite Teile Europas ins Licht gerückt hat, geht 
er (S. 28,15 — 29,11) zum direkten Lobpreis der Vorfahren über. Um den 
ungeheuren Angriffsschwung, mit welchem die Türken Kleinasien und 
Europa in kurzer Zeit überrannten, ihren Abenteurergeist und militäri-
schen Wagemut zu charakterisieren, bedient er sich in freier Adaptation 
der Worte, mit welchen die korinthischen Gesandten vor der Versamm-
lung des Peloponnesischen Bundes die ruhelosen, ihrer selbst nicht 
schonenden und immer auf imperialen Zugewinn bedachten Athener den 
konservativen und langsamen Spartanern gegenübergestellt hatten (Thuc. I 
70,2-9). 

2. Die zweite große Rede hält der Sultan im Heerlager vor Konstan-
tinopel vor den Truppenführern und der Garde (S. 60,1—65,8). Hier 
liegen die Mimesis-Verhältnisse komplizierter als im vorhergehenden Fall, 
da außer zwei Thukydides-Reden auch die Rede Alexanders des Großen, 
die Arrian ihn vor der Schlacht bei Gaugamela halten läßt, eine wichtige 
Rolle spielt.18 Nachdem Mehmet den Zuhörern ausgemalt hat, welch 
riesige Beute auf sie wartet und welchen Ruhm sie mit der Eroberung 
der Stadt erringen werden, nachdem er ihnen klargemacht hat, daß die 
Stadt ohnehin sturmreif und von ihren Verteidigern kein bedeutender 
Widerstand mehr zu erwarten ist, geht er zur direkten adhortatio über 
und gibt allgemeine Anweisungen für das Verhalten in der Schlacht 
(S. 63,7 — 64,5). Hier ruft Kritobulos zugleich zwei Feldherrnreden des 

16 Außerdem fügen sie dem Bild des Sultans hinzu, daß er nicht nur ein großer Feldherr, 
Philosoph und Staatsmann, sondern auch ein großer Redner ist. 

17 Sie sind im Apparatus fontium und im Index locorum aufgeführt; etwa ein Drittel der 
Stellen hat bereits Müller in den Anmerkungen zu seiner Edition verzeichnet, einige weitere 
haben Rödel, Mastrodemetres und Grecu (in seiner Edition) beigetragen. 

18 Vgl. unten S. 64*. 
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Thukydides ins Gedächtnis, erstens die des athenischen Admirals Phormion 
vor der Seeschlacht gegen spartanische Kontingente vor Naupaktos, in 
welcher er Anweisungen an seine Soldaten gibt (Thuc. II 89,9), zweitens 
die des Brasidas in Amphipolis, in welcher dieser ebenfalls seine Soldaten 
zu tapferem Kampf aufruft und ankündigt, daß er selbst mitkämpfen 
werde (Thuc. V 9,9—10). Brasidas wendet sich dort (V 9,7) direkt an 
seinen Unterführer Klearidas, und Kritobulos läßt seine Worte in Meh-
mets Anweisungen an Halil und Saruca deutlich anklingen. Doch nicht 
nur das: Brasidas' direkte Ansprache seines Unterführers hat Kritobulos 
als Muster für den gesamten Abschnitt der Rede Mehmets (S. 64,9 — 65,8) 
gedient, in welchem sich dieser mit jeweils speziellen Anweisungen an 
seine Truppenführer wendet. Vor der thukydideischen Folie des glänzen-
den und erfolgreichen athenischen Admirals Phormion zusammen mit 
dem kühnen spartanischen Strategen Brasidas, dessen Tapferkeit sprich-
wörtlich geworden ist, sollen sich Mehmets Feldherrntugenden besonders 
deutlich abzeichnen. 

3. Noch an einer weiteren Stelle hat Kritobulos auf eine Äußerung des 
wagemutigen Spartaners zurückgegriffen. Als die Entscheidungsschlacht 
um Konstantinopel auf ihrem Höhepunkt war, als Giustiniani getroffen 
wurde und sich die genuesischen Hilfstruppen mit ihrem verwundeten Con-
dottiere auf die Schiffe zurückzogen und die Bresche am Romanos-Tor 
von Verteidigern entblößt zurückließen, erkannte Mehmet sogleich die 
neue Situation und feuerte seine Garde mit den Worten an (S. 70,7—11): 
εχομεν, ώ φίλοι, την πόλιν, εχομεν ήδη. φεύγουσιν οι ά ν δ ρ ε ς ή μας. 
ούκέτι παραμένε ιν άνέχονται. γ υ μ ν ό ν των προμαχομένων το τείχος 
κτλ. Die Vorlage für die Darstellung der gesamten Situation bilden Ver-
halten und kurze Rede des Brasidas in Amphipolis. Als der athenische 
Stratege Kleon vor Amphipolis eine Absatzbewegung seiner Truppen 
durchführte, erspäht Brasidas den günstigen Moment, in welchem Kleon 
die rechte Flanke darbieten muß τα γ υ μ ν ά προς τους πολεμίους δούς, 
und ruft seinen Mitstreitern zu (Thuc. V 10,5): οί ά ν δ ρ ε ς ήμάς ού 
μ ε ν ο ϋ σ ι ν κτλ. Der sprachliche Anklang allein wäre nicht sehr aussage-
kräftig. Es ist die gesamte Situation, die Kritobulos hier im Auge hat. 
Sie ist bei Thukydides unmittelbar im Anschluß an die Brasidas-Rede 
geschildert, die Kritobulos S. 63,7—65,8 benutzt hatte. 

4. Die berühmte Darstellung der Belagerung von Platää durch die 
Spartaner unter der Führung des Archidamos ist von späteren Historikern 
mehrfach benutzt worden19, und auch Kritobulos hat sie in den Dienst 
seines Werkes gestellt. Anders als seine Vorgänger verarbeitet er das Ma-

19 Vgl. Braun, Procopius, S. 207—211. F. Bornmann, Osservazioni sul testo dei frammenti 
di Prisco, in: Maia 26 (1974), 111 — 120. Ders., Motivi tucididei in Procopio, in: Atene e 
Roma 19 (1974), 138-150. 
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terial der Thukydides-Vorlage in zwei ganz verschiedenen Komplexen. 
Den (vergeblichen) Versuch, Platää durch Feuer zu bezwingen (Thuc. II 
77,2—5), benutzt er, um die (erfolgreiche) Ausräucherung des Kastells 
auf der Insel Prinkipo durch den türkischen Admiral Baltaoglu zu schildern 
(S. 48,6—17); auf die Thuc. II 75,1 — 76,4 dargestellten Anstrengungen 
und Strategeme der Platäer gegen die Belagerungsmaschinen und Konter-
wälle der Spartaner greift er dort zurück, wo er dem Leser den Mauer-
kampf vor Konstantinopel mit all seinen vielfältigen Kampfhandlungen 
vor Augen führt (S. 48,22—49,10). Er wählt dabei souverän aus und paßt 
das, was er übernimmt, den etwas anderen Bedingungen einer Belagerung 
mit Kanonen an, die auch etwas andere Maßnahmen zur Abwehr er-
forderlich macht, als wenn man es mit den Widdern der Antike zu tun hat. 

5. An einer einzigen Stelle seines Werkes weist Kritobulos eigens auf 
ein Thukydides-Zitat hin, indem er durch ein ήπερ εφη τις darauf auf-
merksam macht, daß die Wendung geborgt ist. Er irrt sich insofern, als 
er hinzufügt υπέρ Περικλέους, da er Perikles mit dessen nicht weniger 
bedeutendem Landsmann Themistokles verwechselt. Er benutzt das Zitat 
(S. 81,14—16) aus dem thukydideischen Nachruf auf Themistokles (I 138, 
3) für seinen Nachruf auf den von ihm hoch geachteten Konstantin XI . 
und verbindet es gleichzeitig mit einer (nicht kenntlich gemachten) Anspie-
lung auf den Nachruf Arrians auf Alexander den Großen (Arr. An. 
VII 28,2). 

6. Kritobulos beendet seine Historien mit der Schilderung der großen 
Pest, die im Sommer 1467 Konstantinopel heimgesucht hat (S. 204,24— 
206,24) und von der uns auch Sphrantzes berichtet.20 Die Darstellung der 
Krankheit ist eingebettet in den Feldzug Mehmets gegen Skanderbeg und 
die Belagerung von Kruja in Albanien. In diesem Zusammenhang hätte 
eine beiläufige Erwähnung der Krankheit genügt, da der Sultan ihr auswich 
und den Sommer in den Bergen verbrachte. Kritobulos wollte sein Werk 
aber offenbar mit der auch literarisch herausgehobenen Schilderung eines 
großen Pathos beschließen; schon in V 8 (S. 192,20-31) und V 14 (S. 202, 
1 — 16) hat er den Leser auf das kommende Unglück eingestimmt, indem 
er ausführlich von üblen Vorzeichen berichtet. So lag es für ihn als 
Thukydides-Kenner nicht fern, dessen Darlegungen über die rätselhafte 
Krankheit im Athen des Jahres 429 v.Chr. , die schon eine reiche Wir-
kungsgeschichte aufweisen konnten21, als literarisches Exempel zu be-

2 0 Chronicon minus XLIV 3 = S. 134,22—27 Grecu. 
2 1 Vgl. Braun, Procopius, S. 191-195 . J. Dräseke, Thukydides' Pestbericht (II 4 7 - 5 3 ) und 

dessen Fortleben, in: Jahresber. Philol. Vereins zu Berlin 40 (1914) [ = Sokrates 68 (1914), 
Beilage], 181 — 189. G. Soyter, Die Glaubwürdigkeit des Geschichtsschreibers Prokopios 
von Kaisareia, in: BZ 44 (1951), 541—545. H. Hunger, Thukydides bei Johannes Kanta-
kuzenos. Beobachtungen zur Mimesis, in: J Ö B 25 (1976), 181-193 . T. S. Miller, The 
plague in John VI Cantacuzenus and Thucydides, in: GRBS 17 (1976), 385—395. 
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nutzen. Kritobulos geht dabei wieder völlig souverän vor. Er übernimmt 
einige Wendungen aus dem Bericht des Thukydides und verweist damit 
auf das große Vorbild, ist aber in der Gesamtdarstellung ganz selbständig. 
So gibt es auch bei seinem Bericht im Gegensatz zu Thukydides für uns 
nicht den geringsten diagnostischen Zweifel; er benennt das Haupt-
symptom, die eitrige Schwellung der Lymphdrüsen, mit dem schon 
hippokratischen terminus το σημεΐον und wartet darüberhinaus mit einer 
Fülle medizinischer Einzelheiten auf, die er von keinem der vor ihm 
schreibenden Historiker entlehnt haben kann. 

Abgesehen von der Benutzung bestimmter Thukydides-Stellen und der 
Verarbeitung größerer zusammenhängender Partien sind die Historien des 
Kritobulos insgesamt von thukydideischen sprachlichen Elementen durch-
tränkt, ohne daß man in all diesen Fällen feststellen könnte, daß eine 
bestimmte Stelle des Thukydides Pate gestanden hätte.22 So resultieren 
viele Jonismen und Altattizismen23 aus dieser sprachlichen Imitatio, eben-
so syntaktisch-stilistische Erscheinungen wie die häufige Verwendung des 
Neutrum Plural der Adjektive als Adverbien (μεγάλα βλάπτειν), der Ad-
jektive und Verbaladjektive im Neutrum Plural statt im Singular (Typ 
άδύνατα ήν), des finalen Infinitivs und die Verwendung von νομίζω mit 
einem durch ώς eingeleiteten Nebensatz. 

Das Vokabular ist gesättigt mit Wörtern, die Kritobulos aller Wahr-
scheinlichkeit nach aus Thukydides bezogen hat; vor allem auf dem mili-
tärischen Sektor besteht ein hoher Grad von Ubereinstimmung. Ich führe 
einige Beispiele an24: Bei Thukydides fand Kritobulos die Amts- bzw. 
Rang- oder Einheitsbezeichnungen άρμοστής, κελευστής, ταξίαρχος und 
ένωμοτία; von dem bei ihm mehrfach genannten militärischen Corps der 
Spartaner entlehnte er die archaisierende Bezeichnung der Janitscharen als 
νεοδαμώδεις. Außerdem fallen folgende Thukydidismen besonders auf: 
Schlachtschilderungen: το σημεΐον ήρθη, μάχη καρτερά, αύτοβοεί, ουδέ vi 
κόσμω, οργή χωρεΐν, φόνος έγένετο πολύς, λογάδες. Die Antithesen-
Reihe einer Stelle wie Thuc. VII 71,4 πάντα όμού άκοΰσαι, όλοφυρμός 
βοή, νικώντες κρατούμενοι konnte Kritobulos anregen zu entsprechenden 
Bildungen: 54,17—19; 69,3—5; 188,4—6. Feldzüge und Belagerungen: έπο-
ρεύετο πρώτον μεν δια της αύτοΰ άρχής, έδήουν την γήν, τειχήρεις 
ποιήσας, χώμα έχουν, περισταυροΰν, φορμηδόν, προσμειγνύναι τώ 
τείχει, μηχανάς προσφέρειν, μηχανάς προσάγειν. Seewesen und Schiffe: 
αί άριστα πλέουσαι τών νεών, έξαρτύειν, ή καθ' έαυτους θάλασσα, 

22 Daher erscheinen sie auch nicht im Apparatus fontium. 
23 Vgl. den Index graecitatis s. v. Ionicae formae. 
24 Für Laonikos Chalkokondyles und Thukydides hat Rödel eine nach Bedeutungsfeldern 

gegliederte umfassende Gegenüberstellung der Gemeinsamkeiten im Vokabular ausgear-
beitet. Für Kritobulos kommt man zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. 
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πρύμναν κρούεσθαι, τους έσπλους . . . ταϊς ναυσίν άντιπρφροις βύζην 
κλήσειν, Πάραλος, ναυμαχία καρτερά, οί μεν βιάσασθαι βουλόμενοι 
τον εσπλουν, οί δε κωλύειν. Sonstiges: πολυάνθρωπος, εκπυστος, ó 
παράλογος, ξυνοίκισις, κατά κώμας, διακηρυκεύεσθαι, άντεπιβουλεύ-
ειν, χρήσασθαι ö τι αν βούλωνται, όπη παρείκοι, ές την άντιπέρας 
ήπειρον, ώς έκ των ύπαρχόντων. 

Herodot 

Gleich nachdem Kritobulos seine Selbstvorstellung am Anfang des 
Werkes (12,2) ganz im Stil des Thukydides mit den Worten Κριτόβουλος 
ó νησιώτης begonnen hat, fügt er, bevor er mit την ξυγγραφήν τήνδε 
ξυνέγραψε auch thukydideisch fortfährt, die dem Herodot nachempfun-
denen Worte τα πρώτα των 'Ιμβριωτών25 ein und führt dann den Ein-
gangssatz mit einem ebenfalls auf Herodot verweisenden zweigliedrigen 
verneinten Finalsatz ώς μήτε . . . μήτε weiter. Mit diesen Anklängen und 
der Übernahme der Begriffe μεγάλα καί θαυμαστά sowie Έλλησι και 
βαρβάροις und der Wendung έξ άνθρώπων άφανισθείη stellt er sich 
im Proöm des Werkes in die Tradition Herodots, wie es in früh-
byzantinischer Zeit bereits Prokop getan hatte.26 

Der Verbindung von formalen Elementen aus den Proömien des Thuky-
dides und Herodot entspricht inhaltlich die Verbindung der Motive für die 
Abfassung des Werkes. Kritobulos vereinigt das Grundmotiv Herodots 
mit dem des Thukydides. Sein Werk soll einerseits den Ruhm der Taten 
und ihrer Vollbringer bei der Nachwelt sichern (μήτε εργα γενναίά τε 
και άξιαφήγητα . . . έξ άνθρώπων άφανισθείη . . . καί οί ταϋτα δε 
πράξαντες εχωσί τι μνη μείον κάλλιστον — das herodoteische κλέος-
Motiv), und andererseits soll es zukünftigen Lesern Nutzen bringen (μήτε 
oí γεγονότες ές ύστερον τα μέγιστα ζημιωθείεν τοιαύτης άμοιρήσαντες 
ιστορίας τε καί μαθήσεως — das thukydideische Motiv des ώφέλιμον). 

Der Einfluß Herodots auf Kritobulos27 ist insgesamt wesentlich weniger 
deutlich als der des Thukydides. Er zitiert seine Autorität an zwei Stellen 
mit geographischer Thematik: dort, wo er den Lauf der Donau beschreibt 
(95,6—II)28, und an der Stelle, wo er vom Tearos und weiteren Neben-

25 Vgl. Herod. VI 100,3 έών των Έρετριέων τα πρώτα; IX 78,1 Αίγινητέων (έών) τα 
πρώτα. 

26 Vgl. Lieberich, Proömien, S. 1. 
27 Das Wichtigste haben Müller, Rödel und Mastrodemetres bemerkt. 
28 Wir dürfen vielleicht annehmen, daß Kritobulos archaisierend mit Κελτικά όρη den 

Schwarzwald meint. Herodot dachte sich die Donauquelle weit im äußersten Westen; er 
schreibt IV 49,3: φέει γαρ δή δια πάσης της Ευρώπης ό Ίστρος άρξάμενος έκ Κελτών, 
οι έσχατοι πρός ήλιου δυσμέων μετά Κΰνητας οίκέουσι τών έν τη Ευρώπη. 
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fliissen des Hebros spricht (103,20-104,2).29 An einer Stelle (15,27) zitiert 
Kritobulos Herodot namentlich als Gewährsmann dafür, daß es bei den 
Persern außer dem Königsgeschlecht der Achaimeniden/Perseiden noch 
viele andere Sippen gab. In demselben Kapitel (I 4,2 = S. 15,25—27) zieht 
Kritobulos eine genealogische Linie vom regierenden Sultan Mehmet bis 
zu Dañaos und Lynkeus. Die archaisierende Gleichsetzung der Türken 
mit den Persern war selbstverständliche Tradition byzantinischer Ge-
schichtsauffassung;30 für die Abstammungslinie der Brüder Achaimenes 
und Perses über Perseus, Danae, Akrisios, Abas zu Lynkeus, dem Sohn 
des Aigyptos, und seiner Gemahlin, der Danaos-Tochter Hypermnestra 
konnte sich Kritobulos wiederum des Herodot bedienen, bei welchem 
er auch fand (II 91,5), daß die Griechen Dañaos und Lynkeus ursprüng-
lich ägyptische Emigranten aus Chemmis im Nildelta waren31. Damit 
gelingt es Kritobulos, dem Türkensultan Mehmet einen Stammbaum zu 
verschaffen, der ihn als Nachkommen der „edlen Griechen Perseus und 
Achaimenes" ausweist. Das ist etwas mehr als gelehrte Spielerei; es gehört 
zum Arsenal der politischen Ideologie, mit der eine Gruppierung unter 
den Griechen in Konstantinopel den Versuch der Byzantinisierung bzw. 
Gräzisierung des Sultans betrieb. Kritobulos unterstreicht die Ineins-
setzung von Türken und Persern auch sprachlich mit einer morpho-
logischen Entlehnung aus Herodot. Bei diesem lautet gemäß den ionischen 
Lautgesetzen der Genetiv der masculina auf -ης durchgehend -εω (durch 
Metathese für -ηο). Da insbesondere die überaus zahlreichen persischen 
Eigennamen auf -ης bei Herodot so dekliniert werden32, hat Kritobulos 
diesen Genetiv vor allem für seine mit dem griechischen Suffix -ης ge-
bildeten türkischen Eigennamen übernommen.33 

Xenophon 

Der Fortsetzer des Thukydides hat keine Spuren im Werk des Kritobu-
los hinterlassen. Es gibt eine Reihe von thema- und sachbedingten 
Ubereinstimmungen im Vokabular, bisweilen auch die eine oder andere 

29 Bei Herodot IV 90,2 mündet der Tearos in den Kontadesdos, dieser in den Agrianes, der 
Agrianes (Ergene) in den Hebros. Kritobulos formuliert hingegen so, als handele es sich 
um drei unabhängig voneinander in den Hebros mündende Flüsse, was mit der geogra-
phischen Realität nicht übereinstimmt. 

3 0 Vgl. die Belege bei Moravcsik, Byzantinoturcica, II, S. 252—254. 
31 S. 16,2-4: οϊτινες Αιγύπτιοι δντες το έξαρχής έκ πόλεως Χέμμιος της èv τω ίλει 

κειμένης ές τήν 'Ελλάδα μετωκίσθησαν. Kritobulos läßt durch die Übernahme der ioni-
schen Form Χέμμιος (vgl. Herod. II 91,6) seine Quelle erkennen. 

32 Man denke an Xerxes, Artaxerxes, Kambyses, Artayktes, Artaphrenes, Choaspes, 
Phraortes, Pharnakes, Hydaspes usw. 

33 Vgl. den Index graecitatis s. v. nominum propriorum formae. 
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sehr ähnliche Passage (besonders 60,12—14 ähnl. Xen. Hell. V 1,16), aber 
es ist nichts darunter, was uns zur Annahme zwingen würde, Kritobulos 
habe sich an irgendeiner Stelle Xenophon zum Vorbild genommen. Ent-
weder gibt es denselben Ausdruck bereits bei Thukydides (z.B. νεοδαμώ-
δεις, περισταυροΰν, κελευστής, ταξίαρχος) oder aber Kritobulos kann 
ihn über das Studium Arrians kennengelernt haben (z.B. έκ των ύπερ-
δεξίων, εύοπλότατος). 

Es fällt auf, daß Kritobulos Xenophon auch dort nirgends erwähnt, 
wo die Schauplätze des Geschehens das nahelegen würden. So zählt er 
dort, wo er die Tauros-Uberquerung Mehmets schildert, alle früheren 
Oberquerungen auf, sowohl die mythischen durch Herakles und Dionysos 
als auch die historischen durch Alexander den Großen und Pompejus 
Magnus34, ohne den Zug der Zehntausend mit einem Wort zu erwähnen. 

Josephus 

Am Ende des letzten Abschnittes seines Proöms (I 3,8), wo Kritobulos 
den Leser um Verständnis dafür bittet, daß er in seinen Historien die 
Unterwerfung und die Leiden seines eigenen Volkes darstellt statt diese 
zu verbergen, beruft er sich für sein Vorgehen auf Josephus Flavius. 
So wie Josephus die Römer wahrheitsgetreu preise wegen ihrer Tüchtig-
keit und ihrer Fortune und wie jener bei seinem eigenen Volke weder 
die Schatten- noch die Lichtseiten verschweige, so wolle auch er, Kritobu-
los, in allem der Wahrheit die Ehre geben. Die Schlüsselworte dieses 
Abschnitts sind φιλαλήθης, φιλαλήθως und την άλήθειαν σφζοντες. 

Ähnlich hatte Josephus im Proöm des Bellum Judaicum35 für sich in 
Anspruch genommen, bei der Darstellung des Krieges zwischen Römern 
und Juden unparteiisch nur die historische Wahrheit im Auge zu haben. 
Die wichtigsten Wendungen sind: το δ' άκριβες της άληθείας (I 3); 
άτοπον ήγησάμενος περιιδεϊν πλαζομένην επί τηλικούτοις πράγμασι 
την άλήθειαν (I 6); προς δέ την ίστορίαν, ενθα χρή τάληθή λέγειν 
και μετά πολλοϋ πόνου τα πράγματα συλλέγειν . . . τιμάσθω δη παρ' 
ήμϊν το της ιστορίας άληθές (I 16). 

Kritobulos hatte für seine Berufung auf Josephus gute Gründe. In der 
Tat befinden sich beide in einer sehr ähnlichen Situation: In beiden Fällen 
hat ein übermächtiger Eroberer das eigene Volk überwältigt und dessen 
Hauptstadt erstürmt. Beide Autoren stehen auf der Seite des Siegers, 
dessen Überlegenheit und im geschichtlichen Wandel begründetes Recht 

3 4 IV 4,3 = S. 157,22-26. 
35 Kritobulos zitiert das Werk gemäß dem in der handschriftlichen Tradition überwiegenden 

Titel Περί άλώσεως als το της άλώσεως βιβλίον. 
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sie anerkennen, beide stellen die Geschehnisse dar, die zur Unterwerfung 
des eigenen Volkes geführt haben.36 

So verwundert es nicht, daß Kritobulos in einem wichtigen Abschnitt 
des Proöms auch sprachlich einen Kerngedanken des Josephus anklingen 
läßt. Dort (I 3,4—5) führt Kritobulos aus, daß es einen naturgesetzlich 
verankerten Wechsel der Macht gebe, auf Grund dessen sie eben jetzt 
von den Byzantinern auf die Türken übergegangen sei37: τα της βασιλείας 
καΐ της άρχής . . . έξ έ θ ν ώ ν εθνη καί τόπους έκ τόπων άμείβοντα 
π α ν τ α χ ο ύ μ ε τ α β ε β η κ έ τε καί περιέστη . . . 'Ρωμαίους μεν την 
ά ρ χ ή ν καί την τ ύ χ η ν άπολιπείν, προς έτερους δε διαβήναί τε και 
μεταχωρήσαι. Josephus drückt denselben Gedanken an zwei prominenten 
Stellen seines Werkes aus. Zunächst äußert ihn Agrippa in der großen 
Rede (II 345—401), mit welcher es ihm gelang, wenigstens für den 
Augenblick die drohende Kriegsgefahr abzuwenden; er verweist auf das 
Beispiel anderer früher mächtiger Völker (II 360): φέρουσι την τοσαύτην 
μεταβολήν καί προς ους μ ε τ α β έ β η κ ε ν ή τύχη προσκυνούσι. Später 
finden wir denselben Gedanken in der Rede des Josephus selbst wieder, 
mit welcher er sich vor der Mauer Jerusalems an seine Landsleute wendet 
und sie auffordert, den sinnlosen Widerstand aufzugeben (V 367): μετα-
βήναι, γαρ προς αύτούς (sc. τους 5Ρωμαίους) π ά ν τ ο θ ε ν την τ ύ χ η ν , 
καί κ α τ ά έ θ ν ο ς τον θεόν έμπεριάγοντα την ά ρ χ ή ν νυν έπί της 
'Ιταλίας είναι.38 

Eine auf Josephus zurückgehende Anregung hat Kritobulos im Wid-
mungsschreiben an den Sultan aufgegriffen: die in die Vorrede eingebaute 

36 Lieberich, der ansonsten dem Kritobulos Charakterlosigkeit und ein „verächtliches 
Treiben" attestiert, urteilt, wenn auch widerstrebend, in diesem Punkt richtig, wenn er 
schreibt (Proömien, S. 46): „Man kann fast nicht umhin, die Literaturkenntnis des 
Griechen zu bewundern, der gerade das für seinen Zweck passendste Proömium ausfindig 
zu machen wusste". — Die Betonung der Wahrheitsliebe bei Josephus ist seit Isidor von 
Pelusium traditionell, bleibt jedoch immer auf dessen Christus-Darstellung bezogen, vgl. 
H. Schreckenberg, Die Flavius-Josephus-Tradition in Antike und Mittelalter, Leiden 
1972 (= Arb. zur Lit. u. Gesch. des heilenist. Judentums. V.), S. 97—169 passim. Allein 
Kritobulos bezieht die φιλαλήθεια entsprechend dem Anspruch des Josephus auf dessen 
Haltung gegenüber den Römern und dem eigenen Volk. Schreckenberg, der im übrigen 
Zeugnisse bis ins 16. Jh. anführt, erwähnt Kritobulos nicht. 

37 Vorher sei sie von den Assyrern auf die Meder übergegangen, von diesen auf die Perser, 
von den Persern auf die Griechen, und von diesen auf die Römer. Der Gedanke, die Ge-
schichte (des östlichen Mittelmeerraumes) als Abfolge von Großreichen zu sehen, ent-
stammt dem Hellenismus und ist sehr bald zu einem geläufigen Topos geworden. Vgl. W. 
Goez, Translatio Imperii, Tübingen 1958. E. Bayer—J. Heideking, Die Chronologie des 
perikleischen Zeitalters, Darmstadt 1975, S. 41—45. 

38 Zwei weitere Stellen des Proöms (12,27—28 und 12,28—30) weisen eine gewisse Ähnlich-
keit mit Josephus-Stellen auf (I 4 bzw. I 9), jedoch handelt es sich bei der zuerst genannten 
um einen Thukydides-Anklang, und Kritobulos geht klar auf Thukydides selbst zurück, 
die sprachliche Aussagekraft der zweiten ist gering. 
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detaillierte Inhaltsangabe des gesamten Werkes (BJ I 19—29). Er selbst 
gibt uns einen Hinweis auf die Quelle, indem er seine Inhaltsangabe 
(6,10—8,9) mit zwei sprachlichen Anklängen rahmt, mit welchen er auf BJ 
I 30, also das Ende der dortigen Inhaltsübersicht, verweist: Krit. 6,4—5 
ά ρ χ ή ν της ξ υ γ γ ρ α φ ή ς π ο ι η σ ά μ ε ν ο ς , ή ν π ε ρ κα ί κτλ. — Jos. I 30 
π ο ι ή σ ο μ α ι δε ταύτην της έ ξ η γ ή σ ε ω ς ά ρ χ ή ν , ήν κα ί κτλ. Krit. 
8,10—12 τ α ϋ τ α δή π ά ν τ α ξ υ ν α γ α γ ώ ν τε καί άφηγησάμενος έν 
τ φ δ ε τ φ β ι β λ ί ψ - Jos. I 30 τ α ΰ τ α π ά ν τ α π ε ρ ι λ α β ώ ν έν έ π τ ά 
β ιβλ ίο ι ς . 

Anklänge an Josephus finden sich außerdem dort, wo Kritobulos die 
Eroberung von Konstantinopel mit dem Fall von Jerusalem vergleicht 
(I 68,8 = S. 78,14), und in seinem Threnos auf Konstantinopel (I 69,2 = 
S. 79,22—27); dort klingen die Trauerworte nach, mit denen im Josephus-
Proöm des großen Unglücks Jerusalems gedacht ist. Die Agrippa-Rede 
hat Kritobulos noch einmal anklingen lassen, wo er seiner Meinung 
darüber Ausdruck gibt, welche Motive wohl die Befürworter des Krieges 
im Kriegsrat des Sultans bestimmt haben (I 17,1 = S. 35,5—10). Es sind 
die skeptischen Überlegungen des unkriegerischen Kritobulos, der als 
Motive Ehrgeiz, Gewinnstreben, dem Sultan gefallen zu wollen und bei 
den Jüngeren schlicht Unkenntnis dessen, was eigentlich Krieg bedeutet, 
voraussetzt und sich für seine Formulierungen auf das bezieht, was 
Agrippa gesagt hatte, als er sein Volk von einem sinnlosen Krieg abhalten 
wollte. 

Kritobulos hat so an mehreren Stellen, die thematisch und von wichtigen 
Grundüberzeugungen her mit dem Bellum Judaicum des Josephus über-
einstimmen, seiner Hochschätzung dieses Autors und der inneren Ver-
wandtschaft, die er zu ihm verspürte, auch formal Ausdruck verliehen. 

Arrian 

Die weitaus tiefsten und auffälligsten Spuren im Werk des Kritobulos 
hat neben Thukydides Arrian mit seiner Anabasis Alexandri hinterlassen.39 

Auch in diesem Fall hat die Wahl des Vorbildes eine besondere Funktion: 
Kritobulos setzt damit Mehmet in engste Beziehung zu Alexander dem 
Großen. Gleich in der Widmungsepistel (S. 4,17—20) spricht er selbst dieses 
Motiv an: Deine Taten, so schreibt er an Mehmet, stehen in nichts hinter 

39 Die Mimesis dieses Werkes durch Kritobulos ist bisher noch kaum ins Blickfeld geraten. 
Rödel hat das Verdienst, es als Vorbild für zwei Passagen geographischen Inhalts nachge-
wiesen zu haben (Sprache, S. 35—36), Mastrodemetres spricht zwar von πολλά χωρία, 
macht dann aber nur eine zutreffende sowie zwei vage und nicht verifizierbare Angaben 
(ΈσωτερικαΙ έπιδράσεις, S. 159 Anm. 2 [auf S. 160]). 
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denen des Makedonen Alexander zurück. Zweimal fällt Alexanders Name 
zusammen mit dem des Pompejus Magnus in der Schilderung von 
Mehmets Ubergang über den Taurus (IV 4,3): Alexander war der erste 
Mensch, der das an der Spitze eines Heeres vollbracht hat (nach den 
mythischen Vorgängern Herakles und Dionysos), und Mehmet tat es 
ihm nach. 

Es bedurfte nicht unbedingt eines gebildeten griechischen Historio-
graphen, um die Parallelen zwischen Mehmet II. und Alexander dem 
Großen zu sehen. Mit 19 Jahren der mächtige Herr eines expandierenden 
Großreiches im östlichen Mittelmeerraum, nachdem er schon als Dreizehn-
jähriger in einem zwei Jahre dauernden Zwischenspiel die Macht gekostet 
hatte, mit 22 Jahren strahlender Eroberer der über elfhundert Jahre alten 
Kaiserstadt am Bosporus und damit Erbe des Byzantinischen Reiches, 
in der Folgezeit sich anschickend, den Universalitätsanspruch des byzanti-
nischen Kaisers als des Kaisers der Oikumene unter dem Zeichen des 
Halbmonds zum ersten Mal seit Herakleios wieder zu realisieren — die 
Alexander-Perspektive drängt sich von selbst auf, und es spricht einiges 
dafür, daß es sich nicht um eine literarische Erfindung des Kritobulos 
handelt. Der Sultan selbst vielmehr scheint seit seiner Jugend im Welt-
eroberer Alexander eins seiner Vorbilder gesehen zu haben. Kritobulos gibt 
wahrscheinlich ein zutreffendes Bild von den Gedankengängen des jungen 
Mehmet, wenn er ihn gleich bei Regierungsantritt an die Weltherrschaft 
denken läßt und als seine Vorbilder Alexander, Pompejus und Caesar 
nennt (I 5,1). 

Mit größter Wahrscheinlichkeit waren gerade Gestalt und Taten Alex-
anders dem Sultan seit seinen Knabenjahren vertraut, da sich die arabische 
und persische Poesie seiner Person längst bemächtigt hatte und mit dem 
Iskendername des Ahmet seit einigen Jahrzehnten auch eine osmantür-
kische epische Version vorlag.40 Daß Mehmet selbst sich Alexander zum 
Vorbild genommen hat, bestätigen überdies auch andere, italienische 
Quellen zur Genüge.41 Es scheint daher sicher zu sein, daß die Alexander-
Parallele auf den Sultan selbst zurückgeht. Zumindest aber beweist 
Kritobulos' Vorgehen, daß Mehmet einer solchen Perspektive gegenüber 
keine Abneigung entgegenbrachte. Kritobulos hat ihr durch die Wahl 
Arrians als Exemplum durchgehende Kontur verliehen. 

Zu Beginn der historischen Darstellung selbst läßt er das Alexander-
motiv durch den Rückgriff auf den Beginn der Anabasis Arrians deutlich 
anklingen: 

4 0 Vgl. Babinger, Mehmed der Eroberer, S. 546. The Encyclopedia of Islam. New Edition, 
Bd. 4 (1973-1978), S. 1 2 7 - 1 2 9 s. w . Al-Iskandar und Iskandar Näma. 

4 1 Vgl. Babinger, Mehmed II., der Eroberer, und Italien, S. 1 38 - 142 . Ders., Mehmed der 
Eroberer, S. 450. Villard, Mehmed II et la guerre de Troie, S. 369—371. 
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Krit. I 4,3 τ ε λ ε υ τ ή σ α ν τ ο ς δ', 
ήπερ εφην, Μωράτεω π α ρ α λ α μ -
β ά ν ε ι την β α σ ι λ ε ί α ν Μεχεμέ-
της ó τούτου υ ι ό ς έβδομος αυ-
τός ε ί κ ο σ τ ό ν ετος άγων ήδη 
της ήλικίας. 

Arr. An. I 1,1 λέγεται δη Φίλιπ-
πος μεν τ ε λ ε υ τ ή σ α ι επί άρχον-
τος . . . π α ρ α λ α β ό ν τ α δε την 
β α σ ι λ ε ί α ν 'Αλέξανδρον π α ΐ δ α 
οντα Φιλίππου . . . είναι δε τότε 
άμφί τα ε ί κ ο σ ι ν ετη. 

Der Sultan selbst hat später durch einen Besuch Trojas und der an-
geblichen Gräber der im Trojanischen Krieg gefallenen Heroen für 
Kritobulos den willkommenen Anlaß gegeben, wieder eine sehr deutliche 
Alexander-Parallele hervorzuheben. Entsprechend dem Bericht Arrians 
(und anderer), Alexander habe Achill dafür gepriesen, daß er Homer als 
den Verkünder seiner Taten gefunden habe, berichtet Kritobulos auch 
von Mehmet, er habe Achill, Ajas und die anderen Helden vor Troja 
um des Homer willen gepriesen: 

Krit. IV 11,5 και έ μ α κ ά ρ ι σ ε 
τούτους της τε μνήμης και των 
έργων και δτι ε τ υ χ ο ν έ π α ι ν έ -
του ' Ο μ ή ρ ο υ του ποιητοΰ. 

Arr. An. I 12,1 καί ε ύ δ α ι μ ό ν ι -
σε ν άρα, ώς λόγος, 'Αλέξανδρος 
'Αχιλλέα, οτι Ό μ ή ρ ο υ κ ή ρ υ κ ο ς 
ές την επειτα μνήμην ετυχε . 

Auch die unmittelbar im Anschluß (IV 11,6) Mehmet in den Mund 
gelegte Äußerung, Gott habe ihn ausersehen als Rächer Asiens für 
Troja und die späteren Ubergriffe, hat eine zumindest gedankliche Paral-
lele bei Arrian (III 18,12): Alexander setzt Susa in Brand als Vergeltung 
für die Zerstörung Athens durch Xerxes.42 

42 Das Motiv der wechselseitigen Vergeltungsmaßnahmen von Europa und Asien ist weit 
verbreitet und alt: Herodot hat es am Anfang seines Werkes breit ausgeführt (I 1—4). 
— Daran, daß Mehmet im Jahre 1462 auf dem Weg nach Lesbos die Ruinen Trojas bzw. 
das, was man dafür hielt, und die dort gezeigten Heroengräber besichtigt hat, braucht 
man nicht zu zweifeln. Auch wäre es durchaus denkbar, daß er bei der Gelegenheit einen 
Gedanken dieser Art geäußert haben könnte, der ja der Tendenz des Kritobulos, den 
Sultan zu gräzisieren, widerspricht. Es ist jedoch verfehlt, in dem bei Kritobulos als di-
rekte Rede Mitgeteilten auch authentischen Bestandteilen zu suchen, wie Villard, Mehmed 
II et la guerre de Troie, S. 371 Anm. 60, es getan hat. Sein Argument: Man könne sich 
nur schlecht vorstellen, daß Kritobulos für Teilnehmer am Trojanischen Krieg den Be-
griff Μακεδόνες habe verwenden können. Dem ist zu entgegnen: Wie Kritobulos unter 
Beachtung lediglich der Identität des Raumes in anachronistischem Rückgriff die Serben 
als Triballer, die Albaner als Illyrer usw. bezeichnen kann, ebenso kann er auch die 
Kämpfer vor Troja, die aus dem Raum kamen, der später Makedonien hieß, in anachro-
nistischem Vorgriff als Makedonen bezeichnen. Er hat im übrigen καί Μακεδόνες erst 
nachträglich am Rand hinzugefügt (S. 170,13), aber nicht, um die von ihm dem Sultan in 
den Mund gelegten Worte um einen authentischen Zusatz zu ergänzen, sondern eher, um 
einen weiteren Bezug zu Alexander herzustellen. 
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Die übrigen durch sprachliche Anklänge hervorgehobenen Parallelen 
zwischen Mehmet und Alexander beziehen sich auf das herrscherliche 
Verhalten: 

Wohltät igkei t gegenüber den Untergebenen4 3 : 
Krit. III 9,3 τ ιμήσας τους άγα- Arr. An. II 12,1 και χρημάτων 
θούς έπιδόσεσί τε και άξιώ- έπ ιδόσει ώς έκαστους συν τη 
μασι. άξίςι έτίμησε. 
III 17,1 τ ιμών έξ άπαντος τρό-
που τούς άγαθούς έπιδόσεσί τε 
χρημάτων καί άρχαΐς καί 
άξιώμασι. 
III 20,7 πολυτρόπως δωρεϊται 
χρημάτων τε έπ ιδόσε ι πολλών 
καί πέπλων. 

φ ιλανθρωπία 4 4 : 
Krit. II 9,3 ó βασιλεύς δέχεται 
τούτους ήμέρως καί χρηματίζει 
φ ι λ α ν θ ρ ώ π ω ς καί λαλήσας ει-
ρηνικά . . . 
Ähnlich IV 3,6; IV 7,8; vgl. auch 
III 9,6. 

Arr. An. I 10,4 φ ι λ ά ν θ ρ ω π ο ς 
προς την πρεσβείαν άπεκρίνατο. 
Ähnlich IV 15,5; 21,8; vgl. auch 
IV 5,1. 

αΙδώς: 
Krit. III 9,6: Mehmet erfüllt alle 
Bitten der Athener α ΐ δο ϊ των 
προγόνων. 

Bauplanung: 
Krit. I 11,1 καί διαλαμβάνει δή 
σημείοις τον χώρον. 

Arr. An. I 10,6: Alexander erfüllt 
die Bitte der Athener um Gnade 
für die zu ihnen geflüchteten The-
baner α ίδο ί της πόλεως. 

Arr. An. III 1,5 καί αύτός τα 
σημεία τη πόλει Ιθηκεν. 

43 Mit dieser und anderen Herrschertugenden wird zugleich die Brücke zur byzantinischen 
Kaiseridee geschlagen. Zum Kaiser als ευεργέτης vgl. Treitinger, Kaiser- und Reichsidee, 
S. 229-230. 

44 Zu ihrer Rolle innerhalb der byzantinischen Kaiseridee vgl. Treitinger, Kaiser- und Reichs-
idee, S. 229. Hunger, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ, S. 13-19. 
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Bauaufsicht: 

Krit. V 12,4 χειρί πολλή καί 
σπουδή καί δαπάνη φιλοτιμίςι τε 
καί έπιστασίςι βασιλική (καί γαρ 
παρήν τε αύ τός πανταχού τω 
έργψ έκαστα έξηγούμενός τε 
καί έπισπέρχων πάντας, τους 
μεν λόγοις , τούς δε κα ι 
χρήμασι . 

Arr. An. II 14,4 προθυμία των 
Μακεδόνων είς τό έργον και 'Αλεξ-
άνδρου πολλή ήν παρόντος τε 
α ύ τ ο ύ καί έκαστα έξηγουμέ-
νου κα ι τά μεν λ ό γ φ έπ-
αίροντος, τά δε κα ί χρήμασι . 

Aufstellung des Heeres in Ma 

Krit. IV 4,9-10 όταν μέν έν 
σ τενοπόρο ι ς διέβαινεν . . . εστι 
δ' οτε και μετωπηδόν έπί κέ-
ρως προήεΐ' δτε δ' εύρυτέρας 
έτύγχανε τής διόδου, κατά μικρόν 
ά ν έ π τ υ σ σ ε τό κέρας ές φ ά -
λαγγα. 

chformation: 

Arr. An. II 8,2 καί έως μέν πάντη 
στενόπορα ήν τά χωρία, έπί 
κέρως ήγεν ώς δε διεχώρει ές 
πλάτος, ά ν έ π τ υ σ σ ε ν άεί τό κέ-
ρας ές φάλαγγα . 

Rekognoszierung: 

Krit. III 3,9 ά ν α λ α β ώ ν των τε 
έν τέλει ένίους . . . περ ιήε ι τόν 
τε λόφον και τήν πόλιν αύτήν 
κ α τ α σ κ ό π ω ν (ähnlich I 10,2; 26, 
3) . . . καί έδοξεν α ΐ ι τω ή πόλις 
έχυρωτάτη . . . ύ π ε ρ ύ ψ η λ ό ν τε 
γαρ ήν τό χωρίον κα ί άπό-
τομον καί . . . τρ ιπλω τε ίχε ι 
τετειχισμένην καί πεφραγμένην . 

Arr. An. III 9,5 ά ν α λ α β ώ ν τους 
•ψιλούς καί τών ιππέων τους έταί-
ρους περ ιήε ι έν κύκλφ σκοπών 
τήν χώραν πάσαν . . . 
I 17,5 έδοξεν α ύ τ φ όχυρόν 
τό χωρίον - ύ π ε ρ ύ ψ η λ ό ν τε 
γαρ ήν κα ί άπότομον πάντη 
και τ ρ ι π λ φ τε ίχε ι πεφραγμέ-
νον. 

Anordnungen vor dem Kampf: 

Krit. I 52,3-4 έπειτα π α ρ ι π π ε ύ -
ων περιήει τάς άλλας τάξεις ά-
πάσας . . . παρακελευόμενος . . . 
έξ όνόματος πάντας κ α λ ώ ν . . . 
π α ρ α κ ε λ ε υ σ ά μ ε ν ο ς ά ν δ ρ α ς 
ά γ α θ ο ύ ς γ ε ν έ σ θ α ι κελεύει έ-
στιαθέντας άναπαύεσθαι. 

151,5 δ ε ι π ν ο π ο ι η σ ά μ ε ν ο ι ά ν α -
παύεσθε. 

Arr. An. II 10,2 ένταύθα παρ ιπ-
π ε ύ ω ν . . . 

π α ρ ε κ ά λ ε ι ά ν δ ρ α ς ά γ α θ ο ύ ς 
γ ί γ ν ε σ θ α ι . . . τά όνόματα . . . 
ά ν α κ α λ ώ ν . Vgl. auch II 7,7. 

Arr. An. II 8,1 δ ε ι π ν ο π ο ι ε ϊ -
σ θ α ι παραγγέλλει. 
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I 60,1 και γίνεσθε άνδρες άγαθοί 
κ ά γ ώ μεθ ' υμών. 
I 50,3 κάγώ δε αυτός πρώτος 
παρέσομαι τφ έργω μεθ' υμών 
τε άγωνιζόμενος και τών έκάστω 
δρωμένων θεατής . 

Auszug zur Schlacht: 
Krit. I 57,1 ή γ ε ΐ τ ο . . . π ρ ώ τ ο ς 
αύτός . 
Ebenso I 60,2; II 18,6; V 5,7. 

63* 

Arr. An. V 23,7 άποστατήσω ôè 
ο ύ δ έ έγώ του έργου. 
Arr. An. II 23,4 τοϋ τε έργου 
αύτού καρτερώς άπτόμενος καί 
θ ε α τ ή ς τών άλλων. 
Ähnlich IV 29,7. 

Arr. An. IV 4,5 α ύ τ ό ς ή γ ο ύ -
μενος. V 13,2 π ρ ώ τ ο ς αύτός . 
Vgl. VI 7,5; VI 9,3 sqq. 

Das gesamte Vokabular des Kritobulos ist mit arrianischen Wörtern 
und Wendungen in noch viel höherem Maße durchtränkt als mit solchen 
des Thukydides.45 Vor allem auf dem militärischen Sektor hat er sehr 
vieles übernommen. Von Thukydides hatte er als Bezeichnung für die 
Janitscharen das Wort νεοδαμώδεις entlehnt, bei Arrian fand er πεζέται-
ροι; hier liegt die Ubereinstimmung darin, daß beide Formationen eine 
dem Herrscher persönlich zugeordnete Garde-Infanterie waren.46 Er fand 
bei Arrian folgende Bezeichnungen für militärische Formationen: τοξόται, 
σφενδονήται, άκοντισταί, μηχανοποιοί, κελευσταί, δύναμις πεζική, 
πεζή στρατιά, τάξις, βασιλική ϊλη, ύπασπισταί, άγημα. Er fand die 
Rangbezeichnungen σατράπης, στρατηγός, ταξιάρχης, ήγεμών, χιλιάρ-
χης, χιλίαρχος, ήγεμόνες τών τάξεων, ίλάρχαι, ήγεμών του στόλου 
παντός, τοϋ ναυτικοί παντός ήγεμών . . . καί της παραλίου "ξυμπάσης 
(Arr. An. II 1,1 == Krit. I 28,1 = S. 43,4-5). Besonders die folgenden 
Wendungen Arrians kehren häufig (bisweilen mit leichter Modifikation) 
bei Kritobulos wieder: Schlachtschilderungen: έντός (εϊσω, Ιξω) βέλους 
γίνεσθαι (είναι), έρρωμένως, εύρώστως άμύνεσθαι (έπικεισθαι usw.), 
βιάζεσθαι τήν εισοδον (έσπλουν usw.), έξ ύπερδεξίου, φόνος ούκ όλί-
γος (πολύς), άνδρες άγαθοί γίνεσθαι, ξυστοί, βέλη άπό μηχανών, εύ-
θαρσέστατοι, μάχη καρτερά, φυγή καρτερά. Feldzüge und Belagerun-
gen: τα τείχη δπη πεπονηκότα ήν, χωρίον ύπερύψηλον και πάντη άπό-

45 Manches könnte auch sowohl aus Arrian als auch aus Thukydides stammen. Arrian hat 
neben Xenophon (und z. T. Herodot) vor allem Thukydides als Vorbild herangezogen. 
Vgl. C. Renz, Arrianus quatenus Xenophontis imitator sit, Diss. Rostock 1879. H. R. 
Grundmann, Quid in elocutione Arriani Herodoto debeatur, in: Beri. Studien 2 (1885), 
177-268, dort (zu Thukydides) S. 192-199. 

46 Arrian berichtet auch von einem frühen Vorläufer der Knabenlese (devjirme — παιδο-
μάζωμα). Als Alexander einen Teil seiner makedonischen Veteranen nach Hause entließ 
(An. VII 12), behielt er deren Söhne von asiatischen Kriegsbräuten bei sich im Heer, um 
sie nach mazedonischer Art zu erziehen τά τε άλλα καί ές τά πολέμια κοσμούμενοι. 
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τομον, κατασκάπτειν εις έδαφος, τα μεν βίςι έξελεϋν τα δε όμολογίςι 
προσαγαγέσθαι (παραστήσασθαι), άμα οι αγειν. Schiffe: Πάραλος, 
τριακόντορος, πλοία ίππαγωγά (σκευοφόρα). Datumsangaben: άμα τω 
ήρι (άρχομένω), ήρος δε ύποφαίνοντος, έν είκοσι ταΐς πάσαις ήμέραις, 
έξήκοντος ήδη τοϋ ήρος, ού πολλαΐς δε ήμέραις ύστερον. Sonstiges: 
βρονταί τε καί σέλας, άγαλμα . . . ίδρώσαι, διδόναι πίστεις και λαμ-
βάνειν, εύοπλότατος, κάλλιστοι καί εύοπλότατοι, εύρωστότατοι, όρος 
ύπερύψηλον, όξέα καί ξύν ούδενί λογισμω, ούδενί κόσμω, έν φυλακή 
άδέσμφ, έτετάχατο, δπη παρείκοι, χρήσθαι ö τι καί βούλοιντο, ές 
άλκην τρέπεσθαι, έγυμνώθη το τείχος των προμαχομένων, έκπλήτ-
τεσθαι τψ παραλόγφ της όψεως, έπίκαιρος, ού ξύν πόνψ, ές άλκήν 
χωρείν. 

An zwei herausragenden Stellen des ersten Buches hat Kritobulos für 
die Gestaltung eines umfangreichen Abschnittes auf Arrians Anabasis zu-
rückgegriffen. 

Die große Feldherrnrede Mehmets unmittelbar vor der Entscheidungs-
schlacht um Konstantinopel (S. 60,1—65,8) und damit um die Herrschaft 
über ganz Südost-Europa, in deren zweitem Teil Kritobulos zwei Reden 
des Thukydides anklingen läßt,47 ist als ganzes ein Pendant zur Rede Alex-
anders, die Arrian ihn vor der Schlacht bei Gaugamela, der Entscheidungs-
schlacht um die Herrschaft über ganz Vorderasien, halten läßt (An. III 
9,5—8). Kritobulos stellt die Mehmet-Rede formal in den Rahmen der 
vergleichsweise kurzen Rede Alexanders. Beide eröffnen ihre Ansprache 
an die Truppenführer mit demselben Gedanken: Die Versammelten eigens 
durch eine Rede anzuspornen, gebe es keinen Grund. Sie sollten, so Alex-
ander, nur den ihnen unterstellten Soldaten die Bedeutung des bevorste-
henden Treffens klarmachen. Mehmet führt aus, daß es auch zur Anfeue-
rung der Untergebenen keines besonderen Auftrages bedürfe, und dann 
verläßt er das Vorbild der Alexanderrede und wendet sich anderen Themen 
zu. Die sprachlichen Anklänge sind sparsam gesetzt, aber ganz deutlich.48 

Erst am Ende seiner Rede, nachdem er lange über den zu erwartenden 
Gewinn und Ruhm und die Schwäche der Verteidiger gesprochen hat, 
greift Mehmet dort, wo auch die beiden Thukydides-Reden ins Spiel 
kommen, auf den zweiten Teil der Alexander-Rede mit den Anweisungen 
für das Verhalten der Soldaten in der Schlacht zurück und endet wie 
Alexander mit der Aufforderung (S. 65,7—8), nun zu speisen und sich 
dann auszuruhen. 

Für die Gestaltung des Berichtes von der Erstürmung von Konstanti-
nopel und den anschließenden Vergleich mit ähnlichen, aber nach dem 
Urteil des Kritobulos bei weitem nicht so schlimmen Katastrophen (I 

4 7 Vgl. oben S. 50*-51*. 
48 Vgl. für sie den Apparatus fontium. 
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55—69,2 = S. 67—80,3) hat Arrians Darstellung der Eroberung Thebens 
und des nachfolgenden Strafgerichts (An. I 8—9,5) das Vorbild abgegeben. 
Es hätten sich bei Arrian auch andere spektakuläre Ereignisse dieser Art 
finden lassen, z. B. die Belagerung und Eroberung von Tyros (An. II 
18—24),49 die weit mehr an Aufwand und an glänzenden Leistungen der 
Belagerungstechnik geboten hätten. Für die Wahl Thebens als Vorbild 
aber sprach das besonders rohe und brutale Vorgehen der Sieger sowie 
die schockierende Wirkung auf das gesamte Griechenland. Die altehr-
würdige Stadt des Kadmos wurde in blutiger Schlacht erobert, geplündert, 
die Häuser wurden gemäß dem Urteilsspruch der Bündner bis auf die 
Heiligtümer und das Haus des Pindar dem Erdboden gleichgemacht, die 
überlebenden Einwohner, soweit sie nicht ξένοι der Makedonen oder 
Nachfahren Pindars waren, in die Sklaverei verkauft. Die gesamte grie-
chische Welt war erschüttert und entsetzt. 

Kritobulos verweist an vier Stellen seiner Darstellung der Eroberung 
von Konstantinopel auf die thebanische Katastrophe, wie sie Arrian litera-
risch geformt hat: Bei der Verwundung Giustinianis zitiert er die Ver-
wundung des Perdikkas (Krit. S. 69,17-18 - Arr. An. I 8,3), die Er-
stürmung selbst vollzieht sich sprachlich auf dem Hintergrund des Sturmes 
auf Theben (Krit. S. 71,4-11 - Arr. An. I 8,8), die Schilderung der 
Wirkung auf Beteiligte und Unbeteiligte läßt die entsprechenden Worte 
Arrians anklingen (Krit. S. 76,16—22 — Arr. An. I 9,1), und zu Beginn 
des Vergleichs der Halosis von Konstantinopel mit derjenigen anderer 
Städte zitiert Kritobulos bei der Nennung Trojas Worte, die Arrian für 
seinen Vergleich der Katastrophe Thebens mit dem Untergang des atheni-
schen Expeditionskorps in Sizilien im Jahre 413 gebraucht hatte (Krit. 
S. 77,4-9 - Arr. An. I 9,2). 

Der wichtigste Aspekt dieser Imitado liegt jedoch darin, daß Kritobulos 
den gesamten Abschnitt der Vergleiche mit anderen Städten nach dem 
Vorbild Arrians konzipiert und strukturiert hat. Arrian hatte, um das 
Entsetzliche der Eroberung Thebens besonders hervorzuheben, militäri-
sche Katastrophen, die andere griechische Städte betroffen hatten, zum 
Vergleich herangezogen und dabei jeweils ausgeführt, warum im Falle 
Thebens alles viel schlimmer war. Außer der sizilischen Expedition Athens 
waren dies die Niederlage Athens bei Aigospotamoi und die Kapitulation 
der Stadt selbst im Jahre 405/4, die Niederlage Spartas gegen die Böoter 
bei Leuktra im Jahre 371, der Vorstoß der Böoter nach Lakedaimon im 
Jahre 370/69, die Eroberung von Platää durch Theben im Jahre 431 sowie 
die Massaker von Melos (im Jahre 417, vgl. Thuk. V 85sqq.) und Skione 
(im Jahre 421, vgl. Thuk. V 32,1). 

49 Auf dieses Ereignis verweist Kritobulos nur nebenbei: S. 71,11 — 12. 
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Kritobulos benutzt die von Arrian vorgegebene Struktur, indem er die 
Halosis von Konstantinopel abwägt gegen die Eroberung Trojas durch 
die Griechen, die Eroberung Babylons durch Kyros, diejenigen Karthagos 
jeweils durch einen Scipio, Roms durch die Kelten und durch die Goten, 
Jerusalems durch die Assyrer, Antiochos und durch die Römer. Er über-
nimmt das literarische Schema, füllt es jedoch mit einem Inhalt, der ent-
sprechend der Bedeutung von Konstantinopel nicht auf Griechisches be-
schränkt bleibt, sondern sich an weltgeschichtlichen Horizonten orientiert. 

Die Wirkung Arrians auf Kritobulos ist sowohl im sprachlichen als auch 
im formal-konzeptionellen Bereich50 stärker als die des Thukydides ge-
wesen, mag die Zahl der einzelnen Anspielungen auf Thukydides auch 
überwiegen. 

Aelius Aristides 

Trotz der Verschiedenheit des Genos hat Kritobulos für die sprachliche 
Gestaltung einiger Stellen seiner Historien auch auf den Panathenaïkos 
des Aristides zurückgegriffen.51 Es sind vor allem einzelne pointierte 
Wendungen, die Kritobulos von ihm übernimmt. Einige Beispiele: Als 
die große türkische Flotte von Gallipoli nach Konstantinopel auslief, heißt 
es von den Schiffen, daß sie um die Wette fuhren ύπερηχοϋσαι μέν τον 
Έλλήσποντον (S. 39,11—12). Den Ausdruck fand Kritobulos bei Aristides 
vorgeprägt, der Panath. S. 43,11 Lenz-Behr von den Männern der Xerxes-
Flotte gesagt hatte, daß sie dahinfuhren ύπερηχοϋντες μεν τον ΑΙγαΐον. 
Bei Kritobulos spricht Mehmet (S. 62,29) davon, daß die Byzantiner bald 
sehen werden, wie der Krieg sie umbrandet: τον πόλεμον περιρρέοντα. 
Aristides (Panath. S.64,9 L.-B.) hatte den Ausdruck in bezug auf das 
Xerxes-Heer vor Athen verwendet: περιρρέοντος τοϋ πολέμου. Skander-
beg floh nach Kritobulos (S. 203,24) vor dem Heer des Sultans ούδέ θέαν 
δλως ύπομείνας ώσπερ Γοργόνος. Das gleiche Bild hatte Aristides für 
Xerxes gebraucht, der bei Salamis auf das wahre Athen getroffen sei και 
τήν θέαν ούκ ήνεγκεν ώσπερ τινός έν μύθφ Γοργόνος (Panath. S. 53, 
19-20 L.-B.). 

Außer diesen vereinzelten lumina hat Kritobulos im παραίτησις über-
schriebenen Kapitel seines Proöms (I 3), wo er die Leser bittet, ihn nicht 

50 Zu den Randtiteln der Kapitel vgl. S. 30*.71*. 
51 Die Wirkung der attizistischen Autoren der Zweiten Sophistik auf die byzantinische 

Literatur ist noch wenig untersucht. Leider mangelt es weitgehend an den notwendigen 
lexikographischen Vorarbeiten für diese Autoren. G. Fatouros hat unlängst für Niketas 
Choniates die Mimesis einer Reihe von Stellen des älteren Philostrat und des Eunapios 
nachgewiesen: G. Fatouros, Die Autoren der zweiten Sophistik im Geschichtswerk des 
Niketas Choniates, in: JÖB 29 (1980), 165-186. 
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für dumm oder schlecht zu halten, auf die Worte des Aristides verwiesen, 
mit welchen jener am Beginn des Panathenaïkos (S. 8,3—7 L.-B.) seine 
fiktiven Zuhörer bittet, ihm nicht Unüberlegtheit oder Naivität zu unter-
stellen, und er hat auch die Satzstruktur des Aristides übernommen. In 
einigen Wendungen innerhalb der Darstellung der Plünderung Konstan-
tinopels (S. 74,24—31) läßt Kritobulos entsprechende Formulierungen des 
Aristides anklingen, die mit Xerxes und der von ihm geplanten Plünderung 
Athens zusammenhängen (Panath. S. 50,5—19 L.-B.). Hier borgte Krito-
bulos auch den Ausdruck πάντα δι/ηρευνήσαντο άκριβέστερον ή Δάτις 
τήν Έρετρικην. 

Schlußbetrachtung 

Uberblicken wir das, was wir bis jetzt zum Thema der Mimesis bei 
Kritobulos feststellen konnten,52 so gelangen wir zu dem Schluß, daß 
unser Autor aufgrund einer staunenswerten Belesenheit gerade solche 
Stellen in den umfangreichen Werken der von ihm als Vorbilder heran-
gezogenen Schriftsteller für sich fruchtbar zu machen wußte, die über den 
sprachlichen Bezug hinaus einen Zuwachs an hintergründigem Sinn in 
seine eigene Darstellung einbringen. Wir haben versucht, den Grad der 
Mimesis aufzuzeigen und dem Sinn nachzugehen. Die Vorstellung von der 
Mimesis als einer Schwäche und einem Mangel an schriftstellerischem 
Können ist generell falsch. Wer für Kritobulos in diesem Punkt noch 
Zweifel hegt, der möge insbesondere solche Stellen genauer betrachten, 
an welchen Kritobulos in raffiniertester Weise in ein und derselben Passage 
sowohl Thukydides als auch Arrian53, sowohl Arrian als auch Herodot,54 

sowohl Thukydides als auch Aristides55 zitiert und durch leichte Variation 
adaptiert. Die Mimesis ist ein Spiel, das die byzantinischen Literaten 
besonders gern und oft auch mit besonderem Geschick gespielt haben. 
Kritobulos' nicht unbeträchtliche Fertigkeit in diesem Spiel auf die Formel 
„sklavischer Nachahmer des Thukydides" oder „Nachäffer des Thukydi-
des" zu verkürzen, ohne die Fülle der übrigen Bezüge überhaupt gesehen 
zu haben, ist kaum zulässig. 

52 Die Koinzidenzen, die Kazdan zwischen Kritobulos und Johannes Kaminiates festgestellt 
hat (A. P. Kazhdan, Some questions addressed to the scholars who believe in the authen-
ticity of Kaminiates' „Capture of Thessalonica", in: BZ 71 [1978], 301—313, dort 313) 
sind zu schwach, als daß sie irgendeine positive Aussage über das Verhältnis der beiden 
Autoren zueinander gestatteten. 

53 Krit., S. 40,9-11; 49,8-9; 63,7-18; 81,12-16. 
54 Krit., S. 95,6-12. . 
55 Krit., S. 29,8-11. 
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KRITOBULOS ALS KOPIST U N D HANDSCHRIFTENBESITZER 

Davon, daß Kritobulos intensive literarische Studien getrieben hat, legt 
nicht nur die Mimesis, die sich in seinem Werk nachweisen läßt, Zeugnis 
ab; wir besitzen außerdem noch andere, materielle Zeugen seiner Studien: 
Handschriften der auf dem Wege der Mimesis in sein Werk eingegan-
genen Autoren, die Kritobulos entweder eigenhändig geschrieben oder in 
seinem Besitz gehabt hat.1 Bis jetzt sind mir die folgenden bekannt ge-
worden2: 

1. Thukydides . Parisinus gr. 1636. Um die Mitte des 15.Jahrhunderts 
geschrieben von Nikodemos ;3 westliches Papier; ff.II,195,1'; mm 210x146. 

Wásserzeichen: Dreiberg, Schere.4 

(ff. 1—5) Markellinos, Vita Thucydidis. (f. 5") Anonymus, Vita Thucy-
didis. (ff. 6—195^) Thukydides, Historiae, bis f. 63v mit Randscholien.5 

f. Γ von der Hand des Kritobulos: Epigramm auf Thukydides (Anth. 
Gr. IX 583 Beckby), nicht den Versen entsprechend abgeteilt und mit 
Auslassungen. Die fehlenden Worte μουσάων und ειμί γαρ ού πάντεσι 
(sic) βατός sind von einer anderen, zeitgenössischen Hand mit roter Tinte 
hineinkorrigiert worden. Diese hat außerdem über den von Kritobulos ge-
schriebenen Zeilen hinzugesetzt: του κριτοβούλ(ου) γράμμ(α)τ(α). Damit 
haben wir von einem Zeitgenossen ein Zeugnis für die Identität von 

1 Hier verdanke ich vieles dem unermüdlichen Scharfblick von D. Harlfinger, der bei seinen 
ausgedehnten Forschungen in vielen europäischen Handschriften-Bibliotheken immer 
auch nach der Hand des Kritobulos Ausschau gehalten hat. Er hat mich auf die im folgen-
den genannten Manuskripte in Paris, Florenz und Athen aufmerksam gemacht. Besonders 
wichtig war das im Falle der Athener Aristides-Handschrift; erst als ich von ihrer Existenz 
erfuhr, habe ich daran gedacht zu untersuchen, ob sich Spuren einer Beschäftigung mit 
dem Panathenaikos in den Historien des Kritobulos finden lassen. 

2 Unter ihnen fehlt von den Autoren, für welche bis jetzt eine Mimesis durch Kritobulos 
nachgewiesen ist, nur Josephus. Die erhaltenen Manuskripte des Bellum Judaicum (Liste 
bei Schreckenberg, vgl. S. 57* Anm. 36, S. 13-51) müßten daraufhin untersucht werden, 
ob eines von ihnen von Kritobulos geschrieben ist oder Eintragungen von seiner Hand 
enthält. 

3 Identifikation von D. Harlfinger. Zu dem Mönch Nikodemos, der wahrscheinlich dem 
Kreis um Scholarios angehörte, vgl. Harlfinger, Specimina I, S. 22—23. Facs. Nr. 31—32. 

4 Mitteilung von D. Harlfinger. Ich habe das Manuskript nicht selbst gesehen, daher keine 
näheren kodikologischen Angaben. Ich besitze einen von der Bibliothèque Nationale zur 
Verfügung gestellten Mikrofilm. — Das Manuskript ist mit besonders verzierten Buchan-
fängen versehen (nach f. 11Γ = Anfang von Buch V nur jeweils Platz ausgespart). Einige 
Einzelminiaturen: ff. 6, 96, 121v Tier; f. 103v zwei Vögel; f. 95v kleine menschliche Ge-
stalt; f. 40 die Stadt Athen mit den Langen Mauern; f. 109v menschlicher Kopf mit weit 
geöffnetem Mund und der Beischrift δημηγ(ο)ρ(ία) βρασίδα (zu IV 126). 

5 Zur stemmatischen Bedeutung des Manuskripts vgl. Thucydidis Historiae, ed. Ιο. Β. 
Alberti, I, Rom 1972, S. XVIII-XIX, LXXI-LXXXV, CLXXIX, CLXXXIV, 
CLXXXIX, CXC (Sigel Pc, kollationiert). 
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Kritobulos als Kopist und Handschriftenbesitzer 

Kritobulos' Duktus, für die man sich bisher allein auf die äußere Be-
schaffenheit von Seragl. G. Ï. 3 stützen konnte. Dieser Zeitgenosse, der 
f. ΙΓ ein weiteres Epigramm auf Thukydides (Anth. Pal. II, 1,372 Diibner) 
eingetragen hat, muß Kritobulos gut gekannt haben. D. Harlfinger hat 
die ansprechende Vermutung geäußert, daß es sich bei ihm eventuell um 
Georgios Amirutzes handeln könnte.6 Vgl. Taf. VII. 

Außer dem Epigramm gibt es keine Eintragungen von Kritobulos. Die 
eigentümliche Namensform Μαχάονες (S. 136,23) für Χάονες geht nicht 
auf dieses Manuskript zurück, an allen einschlägigen Stellen des Thuky-
dides-Textes heißt es hier Χάονες. 

2. H e r o d o t . Laurentianus 70,32. Um die Mitte des 15.Jahrhunderts 
oder kurz danach von Kritobulos selbst geschrieben; westliches Papier; 
ff. II, 348; mm 198 X 145. Schriftspiegel mm 150x86; Linien 25-34. 

Wasserzeichen: Schere, Horn, kleine Krone.7 

(ff. Γ-348 ν ) Herodot, Historiae, mit Pinax f. lv. Vgl. Taf. IV. 
Die fehlerhaften Namensformen Κοντάεσδον (S. 103,21) und Χέμιος 

(S. 16,3) hat Kritobulos nicht aus diesem Manuskript übernommen; die 
beiden Namen sind hier (Herod. IV 90,2 und II 91) korrekt geschrieben. 
Am Rand des Herodot-Textes8 hat Kritobulos öfter Korrekturen oder 
Ergänzungen eingetragen. Das System der Verweiszeichen ist mit dem im 
Seragl. G. I. 3 verwendeten identisch.9 

6 Vgl. seine Beschreibung des cod. Ambrosianus E 6 sup. (268 Martini-Bassi) in: Aristoteles 
Graecus, Bd. 2,1 (befindet sich in Vorbereitung). Harlfinger hat derselben Hand einige 
andere Manuskripte zuweisen können, vgl. Textgeschichte Περί ατόμων γραμμών, S. 419, 
Anonymus 19. — Die Handschrift weist einige weitere Eintragungen auf, von denen 
manche Aufschluß über ihr späteres Schicksal geben, ff. II und I'v Notizen einer unbe-
kannten Hand, unter anderem f. I'" geographische Erklärungen: λοκρους τους όζολούς oí 
περί τά Ιάνινα, αίτωλία το δεσποτάτον, άκαρνανία ή άρτα usw. f. I eine andere Hand 
(nicht die des bekannten Kopisten Michael Suliardos): + μιχαηλ ω σουλιαρδος ύπερ-
(πυρον α?). Möglicherweise also über Michael Suliardos gelangte die Handschrift an 
Janos Laskaris ("f" 1535), der sie in die Bibliothek des Florentiner Kardinals Nicoiao Ridolfi 
( t 1550) einbrachte, f. IIV findet sich ein Pinax vom Bibliothekar Ridolfis, Nikolaos 
Sophianos, mit der Signatur 26, darunter neben der Signatur Ca(psa) 9a die Paraphe von 
Laskaris (Λ°). Mit der übrigen Bibliothek Ridolfis gelangte das Manuskript dann auf 
dem bekannten Wege über Pierre Strozzi und Catherine de Médicis 1599 über Henri IV 
nach Fontainebleau in die Bibliothèque du Roi, wo es einen Einband mit dem Wappen 
des Königs auf beiden Deckeln erhielt. Die späteren Signaturen (f. 1 oben): M C C X C 
(Katalog von Nicolas Rigault, 1622), 1411 (Katalog von Pierre und Jacques Dupuy, 1645), 
2537 (Katalog von Nicolas Clément, 1682). 

7 Es war mir nicht gestattet, die Wasserzeichen zu kopieren, als ich das Manuskript im 
Sommer 1975 in situ studiert habe. Ich besitze einen von der Biblioteca Laurenziana zur 
Verfügung gestellten Mikrofilm. 

8 Stemmatisch gehört er zur stirps Romana (vgl. Herodoti Historiae, ed. C. Hude, Oxford 
31927, S. VIII), die für Buch I einen ad usum delphini redigierten und gekürzten Text auf-
weist. 9 Vgl. S. 31*. 
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Auch die Lemmata und kurzen Inhaltsangaben für einzelne Kapitel 
stimmen mit der Praxis im Seragl. G. I. 3 überein. Einige Stellen hat 
Kritobulos durch den Zusatz ση(μείωσ)αι hervorgehoben, u. a. auch 
Herod. IV 48 (σημείωσαι περί των ποταμών τού τε ίστρου και των 
άλλων), eine Passage, die er in seinem Werk S. 95,6—11 anklingen läßt. 
Andere, ihm wichtig erscheinende Ausführungen hat er durch einen senk-
rechten Strich am Rande gekennzeichnet. Zwei Fälle seien hier genannt, 
da sie ein Licht auf Kritobulos' eigene Gedanken werfen. Er hat Herod. 
IX 100,2 und 101,2 angemerkt, wo Herodot ausführlich von der zeitlichen 
Koinzidenz der Schlachten von Mykale und Platää handelt. Kritobulos war 
solchen Überlegungen gegenüber aufgeschlossen; er hat die Koinzidenz 
der Namen des ersten und des letzten byzantinischen Kaisers (Konstantin, 
Sohn der Helena) besonders herausgestellt (I 69,4 = S. 80,11 — 18). An-
gemerkt hat er sich auch Herod. IX 16,4—5, bittere und pessimistische 
Worte, die seiner eigenen Haltung entsprechen: Ξεινε, ö τι δει γενέσθαι 
έκ τοϋ θεού, άμήχανον άποτρέψαι άνθρώπω . . . έχθίστη δε όδύνη των 
έν άνθρώποισι αΰτη, πολλά φρονέοντα μηδενός κρατέειν. 

3. Arr ian . Seragliensis G. I. 16. Um das Jahr 1463 von Kritobulos 
selbst geschrieben; westliches Papier; ff. I, 217; mm 205 X 147. Schrift-
spiegel mm 150x85; Linien 22—27. 

Wasserzeichen: ff. I, 1—3, 212/217: Amboß mit Kreuz abwechselnd mit 
Amboß im Kreis, abgebildet als enclume 9 bei Harlfinger, Wasserzeichen, 
ff. 4—11: Horn, identisch mit dem Wasserzeichen in Seragl. 15, ff. 10—15, 
17—168 usw., datiert durch Subscription des Kopisten Manuel Chrysaphes 
auf das Jahr 1463, vgl. Harlfinger, Wasserzeichen, Index II, S. 22. ff. 12—59: 
Schere mit Buchstabe S, abgebildet als ciseaux 87 bei Harlfinger, Wasser-
zeichen. ff. 60—195: Krone mit Buchstaben S und C (?), identisch mit 
dem Wasserzeichen in Seragl. 15, ff. 169/178 usw., datiert durch Sub-
scription des Kopisten Manuel Chrysaphes auf das Jahr 1463, vgl. Harl-
finger, Wasserzeichen, Index II, S. 21. ff. 196—211: Schere, abgebildet 
als ciseaux 73 bei Harlfinger, Wasserzeichen. 

Die Wasserzeichen erlauben eine Datierung auf das Jahr 1463 mit einem 
Spielraum von ca. zwei Jahren nach oben und unten. 

(ff. 4—180v) Arrian, Anabasis.10 (f. 180v) (Eustathios von Thessalonike, 
Kommentar zu Dionysios Periegetes 254 (S. 261,16—24 Müller, Paris 

10 Zur stemmatischen Einordnung des Manuskripts vgl. Arriani quae exstant omnia, ed. 
A. G. Roos, I, Leipzig 1907 (21967), S. XIII, XXXV: Unsere Handschrift geht über eine 
verlorene Zwischenstufe, aus der auch die Zwillingshandschrift Parisinus gr. 1753 ge-
flossen ist, auf den Codex unicus Vindobonensis hist. gr. 4 zurück, den Augier-Ghislain 
de Busbec, Gesandter Österreichs bei der Hohen Pforte, zwischen 1555 und 1562 in Kon-
stantinopel erworben hat. 
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1861)), inc. ό δε διονύσιος οϋτω γράφει, des. αιγύπτια, (ff. 181—2121) 
Arrian, Indike. Vgl. Taf. V. 

Am Rand des Arrian-Textes Lemmata und teilweise ausführliche Ar-
gumenta zu einzelnen Kapiteln, die auf byzantinische Exzerptoren des 
10. Jahrhunderts zurückgehen. Hier holte sich Kritobulos wahrscheinlich 
die Anregung für das Verfahren bei seinem eigenen Geschichtswerk.11 

Randkorrekturen (in normaler Texttinte) sind sehr selten. 
Die Schreibweise des Wortes πεζαίτερος (so immer bei Kritobulos)12 

scheint nicht auf dieses Manuskript bzw. seine Vorlage zurückzugehen. 
An der von mir überprüften Stelle13 Arrian VII 11,3 steht πεζέταιροι. 

4. Ael ius Ar is t ides . Athen, Εθνική Βιβλιοθήκη, cod. 1064. Um 
das Jahr 1466 oder kurz zuvor von Kritobulos selbst geschrieben; west-
liches Papier; ff. II, 73, III'; mm 215 X 140. Schriftspiegel mm 150x83; 
Linien 24—28. 

Wasserzeichen: ff. 1 — 16, 23—32, 41—48: Schere, identisch mit ciseaux 
61 bei Harlfinger, Wasserzeichen (von Thomas Prodromites 1466 in 
Konstantinopel geschriebenes Manuskript), ff. 17—22: Schere mit Band, 
fast identisch mit ciseaux 73 bei Harlfinger, Wasserzeichen (Wasserzeichen 
des Seragl. 16, ebenfalls von Kritobulos geschrieben, vgl. S. 9* Anm. 14 
und S. 70*). ff. 33—40: nicht identifiziertes Zeichen, ff. 42—73: Schere, 
fast identisch mit ciseaux 54 bei Harlfinger, Wasserzeichen (um das Jahr 
1464 wahrscheinlich in Konstantinopel geschriebenes Manuskript). 

Die Wasserzeichen erlauben eine Datierung um das Jahr 1466, vielleicht 
auch kurz vorher. 
(ff. 1-73) Aelius Aristides, Panathenaikos.14 Vgl. Taf. VI. 

Am Rand einige Korrekturen und Ergänzungen von Kritobulos unter 
Verwendung des auch sonst von ihm angewandten Systems der Verweis-
zeichen.15 

11 Vgl. S. 30*. — Ich habe die Handschrift im Sommer 1975 in situ studiert und besitze 
einen von der Serai-Bibliothek zur Verfügung gestellten Mikrofilm mit Specimina. 

12 Vgl. S. 98* und 101st. 
13 Ich besitze keinen vollständigen .Mikrofilm. 
14 Unser Manuskript fehlt in der Handschriften-Liste bei F. W. Lenz—C. A. Behr, edd. 

P. Aelii Aristidis opera quae exstant omnia, I, Leiden 1976, S. I X - L X V I . Entsprechend 
sind auch die Ausführungen über die Bedeutung des Aristides bei den Byzantinern 
S. XCVIII zu ergänzen. 

15 Vgl. S. 31*. — Ich habe die Handschrift im Sommer 1978 in situ studiert und besitze einen 
von der Nationalbibliothek zur Verfügung gestellten Mikrofilm mit Specimina. 
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Von jeher ist der Besitz der Inseln Lemnos und Imbros, da sie auf 
dem Wege zum Hellespont liegen, für Mächte, die im nordöstlichen 
Mittelmeerraum Handelsinteressen verfolgten, erstrebenswert gewesen. So 
hatte Athen, als es zur führenden Seemacht dieser Region aufstieg, sich 
der Inseln bemächtigt, um seinen Schwarzmeerhandel zu sichern. Seit 
dem frühen 5. Jahrhundert v. Chr. bildeten sie eine Art von Attika outre-
mer1 und blieben auch unter der Herrschaft der Genuesen und Türken 
fast rein griechisches Siedlungsgebiet bis hinein ins 20. Jahrhundert.2 Zu 
Beginn des 15.Jahrhunderts bildeten sie (zusammen mit Thasos und 
Samothrake) sowie die Gebiete auf der Peloponnes, um Thessalonike und 
um die Hauptstadt selbst den Rest des Byzantinischen Reiches. Auf 
Imbros, der dem Hellespont am nächsten gelegenen dieser Inseln, wurde 
Kritobulos etwa um 1400—1410 geboren. Den Geburtsort teilt er uns 
selbst an zwei Stellen der Historien mit, indem er sich als Κριτόβουλος 
ó 'Ιμβριώτης bezeichnet.3 

Das Geburtsjahr können wir nur annähernd erschließen. Ciriaco4 spricht 
von ihm im Jahre 1444 als einem vir doctus bzw. Imbriotum doctissimus, 
da dürfte er kein Jüngling mehr gewesen sein. Auch setzt die politische 
Rolle, die er in den Jahren 1453—1460 gespielt hat, eher einen Mann 
gereiften Alters voraus. Andererseits denkt Kritobulos 1467/8 daran, ein 
weiteres Geschichtswerk zu verfassen, da sollte man sein Alter nicht allzu 
hoch ansetzen. So dürfte der Ansatz des Geburtsjahres auf 1400—1410 
ungefähr das Richtige treffen.5 

Die Bezeichnung τα πρώτα των 'Ιμβριωτών6 sowie die politische 
Rolle, die Kritobulos gespielt hat, lassen erkennen, daß er einer Familie 
entstammt, die zu den άρχοντες, dem grundbesitzenden Adel der Insel, 
gehörte, die in den Küstenebenen gute Möglichkeiten landwirtschaftlicher 
Nutzung bot. 

Wie nun lautete der Name dieser Familie und wie lautete der vollstän-
dige Name unseres Historikers? Um diese Frage zu beantworten, ist zu-
nächst zu klären, ob der Historiker Kritobulos mit jenem Kritobulos 
identisch ist, von dem in einer Reihe von Handschriften kleine Werke 
religiösen Inhalts überliefert sind bzw. überliefert waren.7 In den beiden 

1 Vgl. Thuc. VII 57,2. 
2 Vgl. Oberhummer, Imbros, S. 295. 
3 85,29; 133,22; vgl. auch 3,11 Κριτόβουλος νησιώτης und 12,2 Κριτόβουλος ó νησιώτης, 

τα πρώτα των 'Ιμβριωτών. — Er verwendet durchweg die etwas exquisitere Bildung auf 
-ώτης statt des üblichen "Ιμβριος. 

4 Vgl. unten S. 76*-77*. 
5 So Andriotes, Κριτόβουλος ó Ίμβριος, S. 168. 
6 Hist., S. 12,2. 7 Vgl. dazu S. 7*-\7*. 
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ältesten erhaltenen Handschriften dieser Opuscula wird der Verfasser 
einmal8 mit τοϋ λογιωτάτου κυροΰ Μιχαήλ του Κριτοβούλου und das 
andere Mal9 mit Κριτοπούλου τοϋ Ίμβρίου angegeben. Der Familien-
name Kritobulos und der Geburtsort Imbros stimmen mit den Aussagen 
des Historikers über sich selbst überein. Bedeutsam daran ist, daß beide 
genannten Handschriften im Milieu der Freunde des Historikers Kritobu-
los entstanden sind10: An der einen von ihnen war Johannes Eugenikos 
als Kopist beteiligt, die andere hat dessen Sohn Georgios geschrieben. 
Johannes Eugenikos und Kritobulos waren Landsleute, denn auch Jo-
hannes Eugenikos stammt aus Imbros, wie er uns selbst mitteilt.11 

Noch enger rückt den Historiker Kritobulos und den Verfasser religiöser 
Opuscula eine heute verlorene Handschrift des Escorial12 zusammen, die 
höchstwahrscheinlich ebenfalls dem Freundeskreis des Kritobulos ent-
stammt, da sie Werke des Scholarios enthält und mit Sicherheit nicht lange 
nach 1467/8 entstanden ist. In dieser Handschrift folgte, wie aus alten 
Katalogen ersichtlich ist, auf die Scholarios-Werke „Critobuli homilia in 
passionem Domini habita CP. in die Parasceves". Unmittelbar an diese 
Homilie Schloß sich an „epistula cuiusdam qui res gestas Mahometi 
Imperatoris descripserat 5 libris". Hier ist Kritobulos, der Verfasser von 
Theologica, in ein und derselben zeitgenössischen Handschrift mit einem 
quidam vereinigt, der niemand anderes als unser Historiker Kritobulos 
sein kann. 

Ein vernünftiger Zweifel daran, daß die religiösen Opuscula und die 
Historien ein und denselben Kritobulos. zum Verfasser haben, ist nach 
dieser Sachlage kaum noch möglich, zumal auch eine Prüfung des uns 
erhaltenen Gebetes sowie des kleinen Gedichtes13, sieht man von der 
Verschiedenheit des Genos ab, eine solche Identifikation nahelegt.14 

8 Athous, Dionysiu 440, f. 1 TT, vgl. S. 12*. 
9 Laurentianus 59,13, f. 244, vgl. S. 12*. 

10 Vgl. S. 9*—10*. 
11 Es besteht kein Grund, diese Angabe zu bezweifeln, wie das in PLP, Nr. 6189 geschieht. 

Die ff. 1—285v der medizinische Werke enthaltenden Handschrift Ω 72 des Klosters 
της Μεγίστης Λαύρας auf dem Athos hat Johannes Eugenikos geschrieben und am 3. 
Februar 1425 abgeschlossen. Die Subskription (f.285v) lautet: + έγράφη δια συνδρομής 
έξόδου τοϋ τιμιωτάτου έν μοναχοϊς κυροΰ μελετίου και ίατροϋ τοϋ άπό τον άθω, παρά 
ίω(άννου) ίμβρίου τοϋ μεταξοποΰλλου τελειωθεν κατά την γ*1* τοϋ φε(β)ρ(ουαρίου) 
μηνός έν ετει /ς^^λγ"1 ΐν(δικτιώνος) γ'. f. 85ν lesen wir von derselben Hand die 
Subskription τέλος + θ(εο)ϋ το δώρον καί ίω(άνν)ου πόνος: + + τάδ' έκδημοϋντι τώ 
καλώ μελετίω, γέγραφε φίλος ευγενικός την κλήσιν, ευχής άπαύστου της προς αυτόν 
φιλίας. + — Ich habe die Handschrift im Sommer 1978 in situ untersucht. 

12 Vgl. S. 17*. 
13 Vgl. die Edition oben S. 12*—16*. 
14 Das Gebet ist in derselben hoch rhetorischen, aber klaren Sprache geschrieben wie die 

Historien. Das Vokabular enthält, dem Genos entsprechend, einen größeren Anteil biblisch-
patristischer Wörter (ζ. Β. άνεξάντλητος, άκένωτος, μακρύνομαι, παροργίζω, παρα-
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Damit hat sich bestätigt, was schon Sathas15 behauptet, Papadopulos-
Kerameus16 später beiläufig als selbstverständlich angenommen und schließ-
lich Andriotes17 auch aufgrund von Stilkriterien, über die er jedoch nichts 
Konkretes mitteilt, nachdrücklich vertreten hat.18 

Was die Form des Familiennamens angeht, die im Laurentianus 59,13 
und häufig in den jüngeren Handschriften der Opuscula Κριτόπουλος 
lautet, so hat ebenfalls bereits Andriotes19 zu Recht vermutet, daß wir 
in ihr die genuine Namensform zu sehen haben, die der Historiker durch 
eine geringfügige Änderung künstlich attisiert hat. Die Namensform 
Kritobulos wäre für die byzantinische Zeit sehr ungewöhnlich. Der 
Familienname Κριτόπουλος dagegen, der zur großen Gruppe der Patro-
nymika gehört, die aus einer Amts- oder Gewerbebezeichnung mit Hilfe 
des Suffixes -πουλ(λ)ος (> πώλος oder lat. pullus) gebildet wurden20, ist 
seit dem 13.Jahrhundert mehrfach belegt.21 

πικραίνω), und auch eine syntaktische Erscheinung wie der Gebrauch von όπι'σω als 
Präposition mit dem Genetiv stellt einen Reflex der Sprache des NT dar. Die sonstigen 
Abweichungen vom Normal-Attischen bewegen sich ziemlich genau im Rahmen dessen, 
was auch für die Sprache der Historien festzustellen ist. Ich nenne hier: Fehlen der Redu-
plikation (άπελπισμένων S. 12*,14); Perfekt statt Aorist (γέγονας S. 13s",18, πεποίηκας 
S. 13*·%24); die Verbalformen έπανάξης S. 13*,22, χεθέν S. 13*,31, έξέχεε Gedicht S. 
16*, 10, επιέτω Gedicht S. 16*,14; έαυτόν statt έμαυτόν S. 12*,28; έκεϊσε statt έκεϊ S. 
13*,29; μή statt οϋ mit Partizip S. 12*,4; 13*,28. Einige stilistische Merkmale und kon-
krete Wendungen stimmen sogar mit solchen in den Historien überein: die Verwendung 
substantivierter Adjektive (S. 12*,7—8 το άπειρον της σης χρηστότητος και φιλανθρω-
πίας, vgl. auch 14*,15—16) und substantivierter Infinitive (S. 14*,31 προς το ποιεϊν); die 
Ausdrücke χώραν διδούς S. 12*,10 (vgl. hist. S. 91,9-10 χώραν . . . διδοΰς), όψε και 
μόλις S. 12*,28 (ebenso hist. S. 93,19), μέγα . . . βοών S. 13*,8 (vgl. μέγα βοήσας hist. 
S. 53,29 und öfter), των κατ' έμε άμαρτωλων S. 14*,33 (vgl. τους κατ' έκείνους βασιλείς 
hist. S. 17,5). Auch in der Behandlung der Satzschlüsse gibt es zwischen Gebet und 
Historien keinen Unterschied, der für getrennte Verfasserschaft spräche (vgl. oben S. 
44*—47*). 

15 Κ. N. Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Bd. 3, Venedig 1872, S. κε' Anm. 1. 
16 Α. Papadopulos-Kerameus, in: BZ 8 (1899), 73. 
17 Κριτόβουλος ó Ίμβριος, S. 170. 
18 Müller, FHG V 1, S. LI Anm. 1 hat die Identität abgelehnt, da er über das Escorial-Ms. 

nur ungenügend informiert war. Krumbacher, GBL, S. 311 Nr. 4 und Palmieri, vgl. oben 
S. 8*, lassen die Frage offen. 

19 Κριτόβουλος ό Ίμβριος, S. 169. Er nennt als seine Quelle für die Namensform Κριτό-
πουλλος das in der Athener Nationalbibliothek aufbewahrte Manuskript von G. Jo. 
Zabiras, Νέα Ελλάς ή Έλληνικόν Θέατρον (ediert von G. P. Kremos, Athen 1872; ich 
habe weder in dieser Edition noch im Athener Manuskript [cod. 1255] irgendeine Er-
wähnung unseres Kritobulos entdecken können) sowie M. K. Paranikas, Σχεδίασμα περί 
της έν τφ έλληνικφ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων άπό άλώσεως Κωνσταντι-
νουπόλεως (1453 μ. Χ.) μέχρι των άρχων της ένεστώσης (ΙΘ') έκατονταετηρίδος, Kon-
stantinopel 1867, S. 12 Anm. 1. Hier lautet der Name Μιχαήλ ó Κριτόπουλος Ίμβριος. 

20 Andere Historikernamen dieses Typs bei H. Moritz, Die Zunamen bei den byzantinischen 
Historikern und Chronisten, II. Teil, Progr. Landshut 1897/8, S. 33. 

21 ζ. B. Theodoras Kritopulos, Metropolit von Herakleia am Ende des 13. Jahrhunderts (sein 
Abdankungs-Tomos PG 119, Sp. 1129-1132). Für 1315-1320 werden in Akten des Athos-
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Demnach hieß unser Historiker eigentlich Michael Kritopulos, hat aber 
seinen Namen in damals nicht unüblicher gelehrter Manier (man denke 
an Laonikos Chalkokondyles) in Kritobulos geändert.22 Es hat sich ein-
gebürgert23, den Namen in der Hybridform Michael Kritobulos zu 
zitieren; dabei kann man sich zwar auf eine Praxis berufen, die bis in 
den Freundeskreis des Kritobulos selbst zurückreicht, doch hat sich unser 
Autor selbst niemals so genannt. Er hat vielmehr das antikisierende 
Κριτόβουλος ohne Cognomen anstelle seines aus Vor- und Familiennamen 
bestehenden bürgerlichen Namens Μιχαήλ Κριτόπουλος gesetzt. Wir 
wollen ihm folgen und ihn so bezeichnen, wie er es selbst getan hat: 
Kritobulos von Imbros. 

Im Herbst des Jahres 1444 führte den gelehrten Kaufmann und anti-
quarisch interessierten Handschriftensammler Ciriaco di Filippo de' Piz-
zecolli aus Ancona eine Reise durch die nördliche Ägäis auch nach Imbros. 

Klosters Xeropotamu ein Georgios ó του Κριτοπούλου und seine Schwester Kaie genannt 
(Actes de Xéropotamou, ed. J . Bompaire, Paris 1964, Nr. 18 D III 17). Im 3. Viertel des 14. 
Jahrhunderts treffen wir auf die Bischöfe Hyakinthos Kritopulos (Beck, KthL, S. 188) und 
Daniel (Anthimos) Kritopulos (Actes de Kutlumus, ed. P. Lemerle, Paris 1946, mehrfach; 
J . Darrouzès, Le registre synodale du patriarcat byzantin au XIV e siècle, Paris 1971, S. 115 
Anm. 90; 146). Am Ende des 15. Jahrhunderts wirkte Nikolaos Kunales Kritopulos, der 
durch die Ubersetzung juristischer Kompendien in die Volkssprache bekannt geworden ist 
(zu ihm und der Datierung seiner Bearbeitung des Syntagma des Matthaios Blastares vgl. 
D. S. Gkines, Περίγραμμα ιστορίας τοΰ μεταβυζαντινού δικαίου, in: EEBS 26 (1956), 
164—197, dort S. 169, und Ν. P. Matses, Περί τήν παράφρασιν τοΰ συντάγματος τοΰ 
Ματθαίου Βλάσταρη ΰπό τοΰ Κουνάλη Κριτοπούλου, in: EEBS 34 (1965), 175—201, dort 
S. 177. — Die im Tusculum-Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums 
und des Mittelalters, München 21963, S. 289 ausgesprochene und 31982, S. 454 wiederholte 
Vermutung, dieser zuletzt genannte sei mit unserem Historiker „wahrscheinlich identisch", 
ist völlig haltlos: Weder der Name noch die Zeit stimmen, von der Verschiedenheit des 
Oeuvres ganz abgesehen. — Für die Lebenszeit unseres Historikers kennen wir den Arzt 
Kritopulos, dem zusammen mit dem Pädagogen Kardinal Bessarion in einem nach Ancona 
gesandten Brief vom August 1465 (vgl. Ps.-Phrantzes, Chronicon Maius, S. 556—562 Grecu, 
dort S. 556,29) die Sorge für die Kinder des im Mai desselben Jahres in Italien verstorbenen 
Despoten Thomas Palaiologos anvertraute. Eine Identifizierung mit unserem Historiker, 
wie sie Müller, F H G V 1, S. LI Anm. 1 nicht ausschließt und auch Andriotes, Κριτόβουλος 
ό "Ιμβριος, S. 171 immerhin in Erwägung zieht, halte ich für ausgeschlossen. Thomas floh 
mit einigen seiner άρχοντες, zu denen auch der Arzt Kritopulos gehörte, 1460 nach 
Kerkyra und später nach Italien. Eine gemeinsame Flucht des dem Thomas nicht sonder-
lich freundlich gesonnenen Gouverneurs von Imbros nach Italien und eine anschließende 
Rückkehr nach Konstantinopel zum Sultan darf man als unmöglich ausschließen. Ob 
jener Arzt und Archon Kritopulos mit dem Historiker, dessen medizinische Interessen 
und Kenntnisse Müller zu Recht hervorhebt, verwandt ist, bleibt dahingestellt. 

2 2 Er kannte diesen Namen aus Herodot (II 181,2; VIII 127), oder er dachte vielleicht an 
den bei Piaton mehrfach genannten Sohn des Sokratesfreundes Kriton (J. Kirchner, Pro-
sopogr. Attica, Nr. 8802). — Auch im Dialog Phlorentios des Nikephoros Gregoras gibt 
es einen Kritobulos (Hinweis von H.-V. Beyer). 

2 3 Vgl. Moravcsik, Byzantinoturcica, I , S. 432. Hunger, Hochsprachl. Lit., I , S. 499. 
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Die unter dem Datum des 28. September in sein Reisejournal eingetragene 
Notiz lautet24: Ad IUI Kai. Octob. ex orientali Imbri littore una viro 
cum docto et Imbriote nobili Hermodoro Michaele Critobulo ad occiden-
talem eiusdem insulae partem ad Imbron . . . terrestri itinere equis devecti 
et arduos per colles et prope civitatem planiciem venimus. Es kann kein 
Zweifel bestehen, daß der Begleiter des Ciriaco, mit dem er den Ritt 
von der Kephalo-Bucht quer über die Nordostecke der Insel unternahm, 
niemand anderes als unser Historiker war. Ciriaco nennt seinen Namen 
Michael Critobulus, seinen Geburtsort Imbros, und er bezeichnet ihn als 
doctus und nobilis. Der Historiker Kritobulos gehörte zum Adel, wie 
wir oben gesehen haben, und dafür, daß er ein vir doctus war, legt sein 
Werk hinreichend Zeugnis ab. Eigenartig ist jedoch der dem Vornamen 
Michael noch vorangesetzte Vor-Vorname Hermodorus. Gegen die An-
nahme von Miller25 und Andriotes26, daß es sich bei Hermodorus um 
einen echten Taufnahmen handele, hat Grecu27 überzeugend argumentiert, 
daß es sich bei dieser Singularität unter den byzantinischen Namen um 
eine Erfindung des Ciriaco handelt, der damit in seinen privaten Papieren 
ausdrücken wollte, das Zusammentreffen mit Kritobulos sei für ihn ein 
besonderer Glücksumstand, ein Geschenk des Hermes, gewesen; denn die 
Bezeichnung Hermodorus habe Ciriaco auch noch an einer anderen Stelle 
für einen anderen Menschen gebraucht. Grecus Auffassung wird dadurch 
bestätigt, daß Ciriaco, als er am 29. September einen Brief an Scholarios 
schreibt und darin von denselben Begebenheiten berichtet, die er tags 
zuvor in seinem Journal notiert hatte, von Michael Critobulus spricht, 
ohne ihm den Zusatznamen zu verleihen, der den Adressaten vielleicht 
verwundert hätte. Dort heißt es28: et una tuo cum amicissimo viro et 
Imbriotum doctissimo, Michaele Critobulo, heri IUI K. Octobres terrestri 
itinere scrupeos arduosque per colles Imbron ad ipsam venimus vetustam, 
quam Παλαιόπολιν dicunt. 

Besonders interessant für uns ist, daß Ciriaco Kritobulos einen engen 
Freund des Scholarios nennt. Da Scholarios unseres Wissens nie auf Imbros 

2 4 Auf sie hat nach der Erstveröffentlichung durch E. Ziebarth, Eine Inschriftenhandschrift 
der Hamburger Stadtbibliothek, Wissensch. Beilage zum Jahresber. des Wilhelm-Gymn. 
in Hamburg, Hamburg 1903, S. 14—15 im Zusammenhang mit Kritobulos zuerst W. 
Miller in einem Brief an Sp. Lambros aufmerksam gemacht, vgl. Sp. Lambros, To πλήρες 
όνομα τοΰ ιστορικού Κριτοβούλου, in: N E 7 (1910), 95. Die Notiz ist hier zitiert nach 
E. W. Bodnar—Ch. Mitchell, Cyriacus of Ancona's journeys in the Propontis and the 
Northern Aegean 1444-1445, Philadelphia 1976 ( = Memoirs of the American Philosophical 
Society, 112), S. 35. Abgedruckt auch bei Setton, Papacy, S. 87 Anm. 22. 

2 5 Vgl. oben Anm. 24. 
2 6 Κριτόβουλος ó ^ β ρ ι ο ς , S. 167-168 . 
2 7 Kritobulos, S. 1 - 3 . 
2 8 Bodnar-Mitchell, a.a.O., S. 36 Z. 4 9 2 - 3 7 Z. 496. 
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gewesen ist, wird man nicht fehlgehen in der Annahme, daß diese Freund-
schaft entstanden ist, als Kritobulos zeitweise in Konstantinopel lebte, 
um dort seinen Studien nachzugehen. Eine Übereinstimmung literarischer 
Interessen zwischen Kritobulos und Scholarios wird durch die Augustin-
Verse des Kritobulos29 dokumentiert. Scholarios hatte Augustin-Gebete 
für sich von Georgios Galesiotes in Italien übersetzen lassen.30 Schließlich 
stimmt auch das allgemeine Urteil, das Kritobulos über Scholarios äußert, 
mit dem überein, was uns Ciriaco über die Freundschaft der beiden etwa 
gleichaltrigen Männer mitteilt. Kritobulos nennt ihn31 άνδρα σοφόν πάνυ 
και θαυμαστόν und berichtet, wie Sultan Mehmet seine σοφία, seine 
φρόνησις (συνεσις) und seine άρετή zu schätzen wußte, und er preist 
bei dieser Gelegenheit auch die λόγου δύναμις und χάρις seines Freundes. 

Uber die näheren Umstände der Schul- und höheren Bildung des Krito-
bulos wissen wir sonst nichts; wir können nur aus dem Geschichtswerk 
selbst schließen, daß seine Studien ausgedehnt und intensiv waren. Ab-
gesehen von den literarischen Kenntnissen, die für uns in den Historien 
greifbar sind32, fällt auf, daß Kritobulos ein besonderes Interesse für 
Medizin zeigt und auch über einiges Wissen auf diesem Gebiet verfügt. 
Seine Darstellung der Pestsymptome (V 18) ist mit medizinischen Fach-
termini gespickt, die eine weitgehende Vertrautheit mit medizinischer 
Materie verraten, da Kritobulos sie keinem anderen Historiker entlehnt 
haben kann (z.B. κοιλίαι του έγκεφάλου, ύμένες, μήνιγγες, καταφορά, 
φρενΐτις, έξόπτησις του αίματος, παλμοί, νέκρωσις), und er läßt uns 
wissen, daß er bei seiner Darstellung der Krankheit vieles beiseite gelassen 
hat.33 Ebenso deutet das detaillierte Lob, das er dem Leibarzt Mehmets, 
Jacopo aus Gaeta, spendet (IV 5,4), auf eine besondere Beziehung zur 
Medizin34, ohne daß man allerdings so weit gehen sollte, Kritobulos zu 

2 9 Vgl. die Edition oben S. 16*. 
3 0 Eigenhändige Eintragung des Scholarios im codex Athous, Megiste Lavra E 84, f. 9V τάς 

εύχάς ταύτας του Αυγουστίνου μετέγραψεν ó κύριος Γαλησιώτης εν Ίταλίςι ήμών 
χάριν ώς ήμετερος τότε κοσμικός ών. Vgl. Vogel-Gardthausen, S. 64. - Dasselbe Inter-
esse teilten auch Markos und Johannes Eugenikos. Für Markos vgl. die Not i z im codex 
Adrianupoleos 131 (Β. K. Stephanides, vgl. oben S. 7* Anm. 1): ταύτας τάς εύχάς 
εύρων έν Ίταλίςι ó Ε φ έ σ ο υ κύρ Μάρκος ó Εύγενικός τάς μετεγλώττισεν ύστερον (sic!) 
κυρ Δημήτριος ó Κυδώνης. Dieselbe Not i z steht im cod. Bucurestensis gr. 576 (P. A. 
Palmieri, vgl. oben S. 8*, S. 107). Johannes Eugenikos hat Augustin-Gebete selbst kopiert, 
vgl. oben S. 9*. 

3 1 II 2. 
3 2 Vgl. oben das Kapitel „Mimesis". 
3 3 Schon Müller, F H G V 1, S. LI Anm. 1 hat diese Wendung hervorgehoben. Daß Krito-

bulos dabei Thukydides zitiert, bedeutet nicht, daß es sich hier um eine reine Pose handelte 
und Kritobulos uns in Wirklichkeit alles gesagt hätte, was er über die Symptome der 
Krankheit beobachtet hatte. 

3 4 Die Stelle ebenfalls bereits von Müller, a .a.O., herangezogen. 
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einem Arzt zu machen35, zumal wir nicht wissen, inwieweit etwa medizi-
nische Kenntnisse im höheren Unterricht allgemein eine Rolle spielten. 

Spätestens im Sommer 1453 hat Kritobulos mit der Abfassung seines 
Geschichtswerkes begonnen36, und zur selben Zeit betritt er auch als 
handelnde Figur die politische Bühne, auf der sich nach dem Fall der 
Hauptstadt die Liquidation der letzten Reste des Byzantinischen Reiches 
vollzieht. Das einzige Textbuch, das die Rolle des Kritobulos in diesem 
Geschehen verzeichnet oder überhaupt erwähnt, ist sein eigenes Werk, 
das hierfür und für eine Reihe weiterer Details der Geschichte der Inseln 
in der Nordost-Ägäis in den Jahren 1453—1460 unsere einzige Quelle ist.3 7 

Als die Nachricht vom Fall Konstantinopels die Inseln erreichte, brach 
unter den dortigen byzantinischen Archonten eine Panik aus. Sie be-
fürchteten einen Angriff durch die Flotte des Sultans, die auf der Heimfahrt 
zu ihrem Stützpunkt Gallipoli war und für die es ein leichtes gewesen 
wäre, noch einige Meilen weiterzusegeln und sich der Inseln Imbros, 
Lemnos und Thasos zu bemächtigen.38 Eine Massenflucht begann sich 
daraufhin abzuzeichnen — schon hatten 200 Familien die Insel Lemnos 
verlassen — , als Kritobulos eingriff, die Panik dämpfte und durch Gesandte 
an den türkischen Admiral Hamza und über diesen an Mehmet in Adria-
nopel erreichte, daß der Angriff der türkischen Flotte unterblieb und die 
Inseln, wie schon unter byzantinischer Oberhoheit, den Gattilusi von 
Lesbos (sie erhielten Lemnos und Thasos) und Ainos (sie erhielten Imbros) 
als foeda überlassen wurden.3 9 

3 5 Vgl. oben S. 74* Anm. 21 (auf S. 75*). 
3 6 Vgl. oben S. 29*. 
3 7 Von der Tetras der Halosis-Historiker erwähnen diese Inseln betreffende Ereignisse: Dukas, 

S. 3 2 0 , 4 - 6 ; 3 2 8 , 1 5 - 2 0 ; 3 3 0 , 1 0 - 1 3 ; 335 ,17-336 ,22 ; 337 ,19-338 ,18 Bonn. Laonikos, 
II 191 ,16-18 ; 224 ,19-225 ,17 Darkó. Sphrantzes, S. 1 2 8 , 5 - 7 Grecu. Während die Be-
merkungen bei Sphrantzes und Laonikos nur summarisch auf das Geschehen eingehen, 
gibt Dukas wertvolle Ergänzungen aus der Kenntnis der Verhältnisse auf Lesbos und den 
Dorino Gattilusio als foeda gegebenen Inseln Lemnos und Thasos. So erfahren wir von 
ihm, wie im Jahre 1455 Domenico Gattilusio die Insel Thasos an Mehmet abtreten mußte 
(330,10—13) und wie im Frühjahr 1456 die Lemnier, unzufrieden mit der Herrschaft des 
Domenico-Bruders Niccolò Gattilusio, nach bewaffneten Auseinandersetzungen mit Gat-
tilusi-Streitkräften ihre Insel in türkische Hände gaben (335,17 sqq.). Beide Ereignisse 
erwähnt Kritobulos nicht, obwohl er sie in seiner Darstellung der päpstlichen Flottenex-
pedition vom Frühjahr 1457 (II 23) voraussetzt. — Die von Grecu, Kritobulos S. 16, ge-
äußerte Vermutung, Kritobulos habe, von Thukydides inspiriert, „hie und da in seiner 
Erzählung auch etwas erdichtet", kann sich auf nichts Konkretes stützen. Die von ihm 
angeführte Dukas-Stelle bezieht sich nicht auf die Zeit nach der päpstlichen Flottenex-
pedition im Frühjahr 1457, sondern auf die Ubergabe der Insel Lemnos im Frühjahr 1456. 

3 8 Tenedos war seit 1382 türkisch, Samothrake gehörte als unmittelbarer Besitz zu Ainos. 
3 9 Dukas (328,15—20 Bonn) teilt uns die Höhe des Jahrestributs für Lemnos (2325 Dukaten) 

und Imbros (1200 Dukaten) mit. — Aus der Darstellung des Kritobulos ist deutlich zu 
entnehmen, daß die Inseln Imbros, Lemnos und Thasos beim Fall von Konstantinopel 
noch zum byzantinischen Reichsgebiet gehörten, vgl. I 75,1 ένδιδούσα τάς έν τφ ΑΙγαίω 
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Bemerkenswert an dieser diplomatischen Aktivität des Kritobulos ist 
der Umstand, daß er nicht nur für Imbros, sondern auch für Thasos und 
Lemnos sprechen konnte; er muß auch von den Bewohnern der beiden 
letztgenannten Inseln dazu ermächtigt worden sein. 

Im Winter 1455/6 ergreift Mehmet die günstige Gelegenheit, in die inner-
dynastischen Auseinandersetzungen in Ainos einzugreifen. Nachdem sich 
die Stadt ergeben hat (24. Jan. 1456), segelt der Admiral Yunus mit der 
Flotte nach Imbros, um die Beamten des Dorino Gattilusio abzusetzen 
und die Insel unmittelbar türkischer Herrschaft zu unterstellen. Als er 
wegen der stürmischen Jahreszeit weit außerhalb der Stadt an der Süd-
küste der Insel gelandet war, schickt er wie selbstverständlich nach Krito-
bulos und überträgt ihm die zivile und militärische Statthalterschaft über 
die Insel (II 16,2 παραδίδωσιν αύτφ την τε νησον πάσαν καί τα έν 
αύτη φρούρια αρχειν τε καί φυλάττειν). Der Versuch Dorinos, Ainos 
und die Inseln40 erneut als foeda zu erhalten, schlägt aufgrund der 
Intervention des Yunus fehl41, und so wird Kritobulos ab Jan./Febr. 1456 
Gouverneur von Imbros. 

Er bekleidet dieses Amt noch immer, als im Sommer 1457 im Seegebiet 
der Nordost-Ägäis eine äußerst prekäre Situation entsteht. Der von Papst 
Calixtus III. unter der Leitung Ludovico Trevisanos im Frühjahr 1457 
ausgesandten Flotte gelingt es, Lemnos, Thasos und Samothrake42 in ihre 
Gewalt zu bekommen, die türkischen Besatzungen gefangenzunehmen 
und durch eigene Kontingente zu ersetzen. Ein Geschwader dieser Flotte 
unter der Leitung eines gewissen Kontos43 wird nach Imbros entsandt, 

νήσους αύτφ, "Ιμβρον καί Λήμνον και Θάσον, κατηκόους οΰσας πρότερον τώ βασιλεΐ 
Κωνσταντίνω. Konstantin hatte άρχοντες dorthin entsandt. Andererseits und gleichzeitig 
aber war der Ususfructus dieser Inseln gegen Entgelt den Gattilusi überlassen; der Sultan 
bestätigt also nur den alten Zustand, indem er selbst an die Stelle des byzantinischen 
Kaisers tritt, vgl. I 75,4 δωρεΐται τάς νήσους, καθώς ήσαν έν τω του βασιλέως καιρφ 
τεταγμένοι, "Ιμβρον μεν Παλαμήδη τω της Αίνου έπάρχοντι, Λήμνον δέ καί Θάσον 
Δωριεϊ τφ Μιτυλήνης ήγεμόνι. Vgl. hierzu Bakalopoulos, Thasos, S. 15—16. Ders., 
'Ιστορία, S. 286—287. Die Verfügungsgewalt lag weiterhin beim byzantinischen Kaiser; 
so konnte Konstantin für den Fall eines Sieges dem Giustiniani die Insel Lemnos ver-
sprechen (vgl. Kritob. I 25,1). 

40 Kritobulos nennt S. 107,19 nicht nur Imbros und Samothrake, sondern auch Lemnos, das 
zu dieser Zeit, folgt man der Chronologie des Dukas, noch von Niccolò Gattilusio für 
seinen Bruder Domenico, Herr auf Lesbos, verwaltet wurde, vgl. oben Anm. 39. 

41 Dorinos endgültiger Aufenthaltsort wird aufgrund des Müllerschen Textes durchweg 
fälschlich mit Naxos angegeben, vgl. Miller, The Gattilusj, S. 339. Babinger, Mehmed der 
Eroberer, S. 143. Statt ές Νάξον διαβάς καί γήμας έν τή νήσφ ένός των δυνατών θυγατέρα 
έμεινε παρ' αύτη, wie bei Müller steht, schrieb Kritobulos jedoch (II 16,4) ές Νάξον δια-
βάς καί γήμας εν Τήνω τη νήσω κτλ. 

42 Vgl. Dukas, S. 338,1 — 15 Bonn. Kritobulos erwähnt Samothrake nicht. Zu den Aktionen 
der päpstlichen Flotte insgesamt vgl. Bakalopoulos, Thasos, S. 21—22. 

43 Kritobulos sagt ausdrücklich (II 23,6), daß es sich um einen Namen handelt: άρχοντα 
μετ' αυτών Κόντον οϋτω καλοΰμενον. Miller, The Gattilusj, S. 340, vermutet, daß 
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während sich die Hauptflotte nach Rhodos zurückzieht. Kontos, der die 
Ubergabe regeln soll, wird von Kritobulos — so dessen Darstellung II 
23,8 — durch freundliche Diplomatie von der formellen Durchführung 
seines Auftrags abgebracht. Offenbar täuscht Kritobulos eine den Latei-
nern gegenüber wohlwollende und freundliche Haltung vor; sein 
Schreiben an Trevisano ist, so sagt er, voller οικονομία.44 

Kritobulos bleibt also Gouverneur seiner Insel und versucht aus dieser 
Position erfolgreich, wie von ihm III 14—15 und 18 geschildert, auch die 
Nachbarinsel Lemnos für den Sultan zurückzugewinnen. Er nimmt 
deshalb im Winter 1458/9 Kontakt zu den dortigen άρχοντες auf. Deren 
Hauptmotive, sich dem Sultan anzuschließen, waren die Furcht vor der 
türkischen Flotte (von den Italienern war keine Hilfe mehr zu erwarten) 
und das sie drückende Joch der Lateiner (Kritob. III 14,1 άπαλλαγήναί τε 
βουλόμενοι της βαρύτητος των Ιταλών). Versehen mit schriftlichen Zu-
sicherungen ihrerseits geht Kritobulos nach Adrianopel zum Sultan und 
schreibt von dort aus an den Despoten Demetrios in die Peloponnes, er 
solle vom Sultan die Inseln Lemnos und Imbros als foeda erbitten. Krito-
bulos sagt uns ausdrücklich, daß Kontakte zwischen Demetrios und ihm in 
dieser Frage stattgefunden hatten. Er setzt sich persönlich am Sultanshof 
für diese Lösung ein. Der Sultan stimmt zu, der Tribut für Lemnos und 
Imbros wird auf 3000 Dukaten jährlich festgesetzt, und Kritobulos kehrt, 
mit einem Firman des Sultans versehen, nach Imbros zurück. Unverzüg-
lich begibt er sich darauf nach Lemnos. Wir erfahren (III 14,4—15,2) mit 
einer Reihe interessanter Details, wie Kritobulos durch behutsames Vor-
gehen und aufgrund sorgfältiger Vorbereitung die festen Plätze der Insel in 
seine Hand bekommt. Nur der jugendliche Kommandant von Palaio-
kastron mit seinen 80 gepanzerten Kämpfern verweigert zunächst die 
Ubergabe und erhält von Kritobulos eine Frist von drei Monaten, um mit 
den Johannitern in Rhodos Kontakt aufzunehmen und die Zustimmung 

κάντος hier, wie anderweitig gut belegt, dem ital. conte entspricht und sich hinter dem 
angeblichen Namen Κόντος der conte di Anguillara verbirgt. Allerdings gibt es Κόντος 
als Namen durchaus, vgl. Ekthesis Chronica, S. 23,4 Lampros: δ τε Μαγκαφάς και 
Κόντος καί Νικολός δντες οικείοι αύτοΰ. Zu seiner Herleitung aus Quintus vgl. K. 
Dieterich, Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache von der hellenistischen 
Zeit bis zum 10. Jahrhundert n. Chr., Leipzig 1898 ( = Byzantinisches Archiv. 1), 
S. 8 2 - 8 3 . 

4 4 Grecu, Kritobulos S. 16, zweifelt im Anschluß an Müller, F G H V 1, S. LH an der Kor-
rektheit der Darstellung, da Laonikos (II, S. 225,12 sqq.; vgl. auch 191,17—18) den Uber-
tritt von Imbros behauptet (Λήμνος μεν . . . προσεχώρησε και ή ^ β ρ ο ς έποίει παρα-
πλησίως) sowie seine Rückeroberung durch Ismail (Ίσμαήλης . . . έπιπλεύσας την τε 
Ιμβρον καί Λήμνον παρεστήσατο). Doch hat schon Müller selbst a.a.O. darauf hinge-
wiesen, daß auch bei Dukas, S. 338,12—14 nur Lemnos, Samothrake und Thasos als von 
der päpstlichen Flotte übernommen genannt werden, der Name von Imbros fällt dagegen 
nicht. 
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zur Kapitulation einzuholen, die schließlich im Winter 1459/60 erfolgt. 
Inzwischen hat Kritobulos zwei lemnische Archonten zu Demetrios ge-
schickt und wartet in Lemnos auf von Demetrios gesandte Beamte, die die 
Verwaltung der Insel übernehmen sollen. 

Die Ubergabe von Palaiokastron auf Lemnos (III 18) bildet zugleich den 
letzten Auftritt des Kritobulos in seinem Werk. Wir dürfen annehmen, 
daß die Archonten des Demetrios nach Lemnos kamen und Kritobulos 
sich wieder nach Imbros begab, wo er wahrscheinlich weiterhin als Gou-
verneur fungierte, jetzt für Demetrios.45 

Sein weiterer Lebensweg liegt im Dunkel der Vermutungen. Wahr-
scheinlich hat(te) Kritobulos Imbros verlassen, als es Ende Sommer 1466 
zusammen mit Thasos und Samothrake von den Venezianern erobert 
wurde, und möglicherweise hat er die große, von ihm in Buch V 17—18 
geschilderte Pest des Sommers 1467 in der Hauptstadt als Augenzeuge 
erlebt.46 

Wie wir oben festgestellt haben47, hat Kritobulos eine erste, die Bücher 
I—IV 8 enthaltende Fassung seines Geschichtswerkes spätestens im Herbst 
1466 fertiggestellt und dem Sultan übersandt, das gesamte Buch im Herbst/ 
Winter 1467/8. 

Aus der Zeit nach 1467 besitzen wir ein von der Kritobulos-Forschung 
bisher, soweit ich sehe, nicht berücksichtigtes Schriftstück, das ein wei-
teres Streiflicht auf unseren Historiker wirft. Es handelt sich um einen 
Brief des Georgios Amirutzes, der eingebettet in die Korrespondenz 
zwischen Theophanes von Medeia und Amirutzes, die sich mit der von 
Theophanes verfaßten Abhandlung Περί προνοίας beschäftigt, überliefert 
ist.48 Die Uberschrift des Briefes lautet Ό φιλόσοφος τω Κριτοβούλω. 
Amirutzes schreibt, er habe das Buch des Metropoliten von Medeia gelesen 
und möchte es am liebsten bekränzt an den Verfasser zurücksenden. In der 

4 5 So Müller, F G H V 1, S. LH. - Das Argument von Tomadakes, Περί άλώσεως 79, die 
Formulierung in III 17,3 (S. 139,21) πάντας οΰν τοίις τοιούτους μετοικίζει έ ν τ α ϋ θ α 
(vgl. außerdem S. 131,23—24; 139,15—16; 140,2) bezeuge, daß sich Kritobulos zu dieser 
Zeit (1459—1460) in Konstantinopel aufgehalten habe, ist nicht stichhaltig. Kritobulos be-
nutzt dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechend das Ortsadverb ένιαύθα dort, wo 
er auf eine im Voraufgehenden genannte örtlichkeit zurückverweist, ohne daß diese mit 
seinem, des Schreibers, Aufenthaltsort identisch sein müßte. Aus der Fülle der Belege 
führe ich nur an III 22,1 (S. 146,13): πολύ τι πλήθος των άστυγείτόνων . . . ένταΰθα 
(nämlich in der Festung Gardikion auf der Peloponnes) συγκαταπεφευγός ήν. 

« Beides vermutet Müller, F G H V 1, S. L I I - L I I I . 4 7 Vgl. S. 2 4 * - 2 5 * . 
4 8 Ediert von A. Papadopoulos-Kerameus, in: 'Ανέκδοτα Ελληνικά, Konstantinopel 1884 

( Ό έν Κωνσταντινουπόλει Έλλ. Φιλολογικός Σύλλογος. Μαυρογορδάτειος Βιβλι-
οθήκη), S. 1 8 - 2 9 ; der Brief an Kritobulos dort S. 24b Nr. 3. Ein zweites Mal nach einer 
anderen Handschrift ediert von Spyridon Lauriotes — S. Eustratiades, Catalogue of the 
Greek Manuscripts in the Library of the Laura on Mount Athos, Cambridge 1925 
(Harvard Theological Studies. 12), S. 4 1 2 - 4 1 6 ; der Brief an Kritobulos dort S. 4 1 2 b -
413a Nr. 3. Vgl. auch Patrineles, Θεόδωρος Άγαλλιανός, S. 5 6 - 5 8 . 
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Schrift Περί προνοίας allerdings sei einiges unklar; er habe das im ein-
zelnen in dem Brief an den Metropoliten dargelegt, den er zusammen 
mit dem Buch dem Adressaten übersende mit der Bitte, Buch und Brief 
(diesen mit eventuellen Korrekturen) dem Metropoliten zu übergeben. 

Mit Recht haben die Editoren des Briefwechsels49 den hier genannten 
Kritobulos ohne Zögern mit dem Historiker Kritobulos von Imbros 
identifiziert. Dieser war dem Georgios Amirutzes freundschaftlich ver-
bunden, wie aus den Historien zur Genüge hervorgeht: IV 9,2—3 schildert 
Kritobulos, wie im Gefolge des Kaisers David Komnenos auch Georgios 
Amirutzes aus Trapezunt nach Konstantinopel kommt und Sultan Mehmet 
sogleich die Bedeutung des Mannes erkennt und einen lebhaften philo-
sophischen Gedankenaustausch mit ihm pflegt. Die Fähigkeiten des Ami-
rutzes werden dabei von Kritobulos mit folgenden Worten hervorge-
hoben: φιλοσοφίαν άκρος, όση περί τε το φυσικόν εχει και δογματικόν 
τό τε μαθηματικόν τε και γεωμετρικόν καί τάς άναλογίας των αριθμών 
και όση των άπό τοϋ Περιπάτου και της Στοάς, προσέτι δέ καί πλήρης 
πάσης έγκυκλίου παιδείας, ρητορικής τέ φημι καί ποιητικής . . . πείραν 
ίκανήν . . . λαβών τής τε παιδείας καί σοφίας. Entsprechendes Lob erhält 
Amirutzes dort, wo Kritobulos schildert, wie er im Auftrag des Sultans 
eine zusammenhängende Weltkarte nach der Geographie des Ptolemaios50 

erstellt und der Sultan eine Übersetzung des Ptolemaios ins Arabische bei 
ihm in Auftrag gibt51: V 10,5-8. 

Amirutzes hat wie Kritobulos enge Verbindungen zum Scholarios-Kreis; 
Johannes Eugenikos nennt ihn brieflich52 χρύσεέ μοι άδελφέ und ή σοφή 
καί φίλη μοι κεφαλή, einen anderen Brief53 an ihn beginnt er mit άδελφέ 
τριπόθητε καί σοφώτατε, τίμιόν μοι καί έράσμιον καί πράγμα καί 
όνομα und nennt Amirutzes λόγων έραστήν καί κριτήν καί . . . τής 
πατρίδος άπάσης φιλόσοφον ευλόγως όνομαζόμενον. Scholarios selbst 
spricht von ihm in einem Brief an den Kaiser in Trapezunt54 als ό καλός 
'Αμοιρούτζης, βέλτιστος Άμοιρούτζης und nennt ihn seinen Freund. 

4 9 Vgl. die vorhergehende Anm. 
5 0 Die griechische Handschrift, die Amirutzes dabei zugrundelegte, ist höchstwahrscheinlich 

mit dem heute unter der Signatur G. Í. 27 in der Serai-Bibliothek aufbewahrten Manuskript 
identisch, vgl. A. Deissmann, Forschungen und Funde im Serai, Berlin—Leipzig 1933, 
S. 29 Anm. 4; 32; 6 8 - 6 9 . 

5 1 Ebenfalls erhalten als Handschriften Nr. AS 2610 und AS 2596 in der Bibliothek des 
Ayasofya Müzesi in Istanbul, vgl. A. Deissmann, op. cit., S. 32—34. 

5 2 Ediert von É. Legrand, Cent-dix lettres grecques de François Filelfe, Paris 1892 (= Pubi, 
de l'École des Langues Orientales vivantes, 3e série, vol. 12), S. 303-304 Nr. 12. Sp. 
Lampros, Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά, I, Athen 1912-1923, S. 204 Nr. 28. 

5 3 É. Legrand, op. cit., S. 304 -305 Nr. 13. Sp. Lampros, op. cit., S. 156-157 Nr. 3. 
5 4 Ediert bei Sp. Lampros, op. cit., II, Athen 1912-1924, S. 2 3 6 - 2 3 7 Nr. 14. L. Petit -

X. A. Siderides—M. Jugie, Oeuvres complètes de Georges (Gennadios) Scholarios, Bd. 4, 
Paris 1935, S. 453-454 . 
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Theophanes von Medeia war mit Scholarios und seinem Kreis schon 
aufgrund seiner Stellung innerhalb der kirchlichen Hierarchie noch enger 
verbunden als Amirutzes.55 Da kann es kaum einen Zweifel geben: Der in 
den Scholarios-Kreis gehörende Amirutzes wendet sich an den ebenfalls in 
diesen Kreis gehörenden Theophanes von Medeia über unseren Historiker 
Kritobulos, der auch seinerseits wiederum mit den Männern um Scholarios 
befreundet ist.56 

Der Briefwechsel Amirutzes — Theophanes allgemein und der Brief des 
Amirutzes an Kritobulos im besonderen (dort spricht Amirutzes von 
Theophanes als ό Μηδείας) setzen voraus, daß Theophanes bereits in den 
Mönchsstand getreten und zum Metropoliten von Medeia ernannt worden 
ist. Das geschah mit Sicherheit nach Juli 1467, wahrscheinlich im Jahre 
1468.57 

In etwa dieselbe Zeit läßt sich auch der Inhalt des dem Kritobulos als 
Mittelsmann übersandten βιβλίον datieren. Es enthielt neben der Ab-
handlung Περί προνοίας, wie aus dem im Kritobulos-Brief erwähnten 
Brief an Theophanes selbst58 hervorgeht, auch noch das Έγχειρίδιον 
κατά 'Ιουδαίων. Περί προνοίας ist wahrscheinlich 1467 entstanden, die 
antijüdische Schrift dagegen 1468 oder kurz darauf.59 Interessant ist, daß 
die Diskussion über die göttliche πρόνοια60 anhand der Frage geführt 
wird, ob man vor einer Pestepidemie davonlaufen soll oder nicht. Die 
Schrift scheint im Zusammenhang mit der von Kritobulos V 17—18 ge-
schilderten großen Pest von 1467 zu stehen.61 

Der kleine Brief des Georgios Amirutzes zeigt also Kritobulos, wie er 
sich zumindest noch 1468 an literarisch-theologisch-philosophischen Dis-
kussionen beteiligt, allem Anschein nach in Konstantinopel weilend. 
Danach hören wir nichts mehr von ihm. 

Im Proöm der Historien (I 2,1—2 = S. 13,3 — 18) hatte er ein weiteres 
historisches Werk angekündigt. Es sollte die Taten der türkischen Sultane 
vor Mehmet II. behandeln. Die von ihnen geführten siegreichen Kriege, 
durch die sie das Byzantinische Reich allmählich in die Knie zwangen und 
schließlich ganz eroberten, seien, so sagt Kritobulos dort, schon öfter 

5 5 Zu seinen Verbindungen mit Markos Eugenikos und Scholarios vgl. Patrineles, Θεόδωρος 
Άγαλλιανός, passim. C. J. G. Turner, Notes on the Works of Theodore Agallianos con-
tained in Codex Bodleianus Canonicus Graecus 49, in: BZ 61 (1968), 25—35, dort 29—30. 

5 6 Vgl. oben S. 9* -10« \ 73* .76*-77* . 
5 7 Vgl. Patrineles, Θεόδωρος Άγαλλιανός, S. 41—42. 
5 6 Vgl. die Editionen der Korrespondenz, oben Anm. 48: Papadopoulos—Kerameus, S. 24 

Nr. 2. Spyridon Lauriotes-S. Eustratiades, S. 412 Nr. 2. 
5 9 Vgl. Patrineles, Θεόδωρος Άγαλλιανός, S. 4 5 - 4 6 , 4 7 - 4 8 . 
6 0 Edition der Abhandlung (ohne den Anfang) bei Spyridon Lauriotes—S. Eustratiades, vgl. 

oben Anm. 48, S. 421—434. Resumée des Gedankenganges bei E. Stéphanou, Théophane 
de Mèdie. Opuscules philosophiques, in: E O 31 (1932), 165 -176 , dort 173-176 . 

6 1 So mit Recht Patrineles, Θεόδωρος Άγαλλιανός, S. 48. 
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dargestellt worden; im vorliegenden Werk (den Historien) beschäftige er 
sich damit nicht. Jedoch werde er, so Gott wolle, diese Ereignisse als 
selbständige Pragmatie έν άλλοις βιβλίοις darstellen; die bisherigen Be-
handlungen des Stoffes seien unsystematisch und ungenau.62 

Kritobulos ist, soweit wir wissen, nicht dazu gekommen, sein Vorhaben 
zu verwirklichen. Das von ihm geplante Werk hat ein anderer ge-
schrieben: Laonikos Chalkokondyles. Obwohl Laonikos seine 'Απο-
δείξεις ιστοριών, als er um 1490 starb, in unfertigem Zustand zurück-
ließ,63 hat sein Buch, was Verbreitung und Wirkung betrifft, ein weit 
günstigeres Schicksal gehabt als die Historien des Kritobulos. Uns sind 
allein 29 Handschriften erhalten (3 noch aus dem 15. Jh. , 2 von der Wende 
des 15. zum 16. Jh. , 24 aus dem 16. Jh.), und bereits im Jahre 1556 er-
schien eine lateinische, 1577 eine französische Ubersetzung, 1615 der erste 
griechische Druck.6 4 Laonikos hatte das Glück, daß sein Werk im Westen 
bekannt wurde, und dort fanden natürlich seine detaillierten Ausführungen 
über die türkische Heeresorganisation (II, S. 7,23 — 10,8; 103,3 — 19; 
114—115; 254,10—23) und die Verwaltung des Osmanischen Reiches (II, 
S. 197,20-201,18) ein reges Interesse. 

Die literarisch weit höher einzuschätzenden Historien des Kritobulos 
dagegen haben über das Autograph des Verfassers hinaus keinerlei hand-
schriftliche Verbreitung erfahren; ihre für uns greifbare Wirkungsge-
schichte beginnt erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Wieder-
entdeckung des Manuskripts durch Constantin Tischendorf.65 

Einige Gemeinsamkeiten, die Kritobulos und Laonikos sowohl auf 
sprachlichem als auch auf thematischem Gebiet aufweisen, lassen die Frage 
berechtigt erscheinen, ob eventuell Laonikos das Werk des Kritobulos 
gekannt hat (das Umgekehrte ist schon aus chronologischen Gründen 

6 2 Hunger, Hochsprachl. Lit . , I, S. 500 interpretiert nicht richtig, wenn er schreibt, Krito-
bulos habe hier erwähnt, „daß er zu einem späteren Zeitpunkt auch die byzantinische 
Geschichte behandeln wolle ." Die Wendung τοϋδε του γένους zu Beginn des zitierten 
Abschnittes bezieht sich nicht auf die Byzantiner, sondern auf die Türken, wie schon 
Müller, F H G V 1, S. LUI richtig gesehen hat: „Idem in prooemio priorem quoque Turco-
rum historiam, quippe quae hucusque haud recte tractata sit, peculiari scripto prosequi 
sibi propositum esse dicit ." 

6 3 Vgl. Moravcsik, Byzantinoturcica, I, S. 392. Hunger, Hochsprachl. Lit. , I, S. 486. Es ist 
deutlich, daß Laonikos geplant hatte, den im Juli 1463 offiziell erklärten venezianisch-
türkischen Krieg ausführlich darzustellen. Daher die groß angelegten Reden im Großen 
Rat von Venedig (II, S. 290—294) und der venezianischen Gesandten in Ungarn (S. 295 — 
296). 

6 4 Vgl. Moravcsik, Byzantinoturcica, I, S. 394. 
6 5 Die Behauptung von Andriotes (Κριτόβουλος ó "Ιμβριος, S. 168), Kritobulos sei in dem 

aus dem 18. Jh. stammenden Manuskript der Νέα Ε λ λ ά ς von G. Jo . Zabiras erwähnt, hat 
sich als Fehlzitat erwiesen (vgl. oben S. 74* Anm. 19). Andriotes hätte die Möglichkeit 
gehabt, den von ihm offenbar aus Ubicini, Chronique S. 52 übernommenen Irrtum an-
hand der 1872 von G. P. Kremos besorgten Zabiras-Edition aufzuklären. 
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auszuschließen). Jedoch ist keine der entsprechenden Stellen wirklich 
beweiskräftig. Die sprachlichen Ubereinstimmungen können aus den ge-
meinsamen sprachlichen Vorbildern resultieren; die parallelen Motive wie 
etwa der Vergleich des Falls von Konstantinopel mit der Eroberung Trojas 
und der Gedanke der Vergeltung, die Asien jetzt an Europa genommen 
habe, oder die Abfolge der Weltreiche der Assyrer, Meder, Perser, 
Makedonen (bei Kritobulos Έλληνες) und Römer (für weitere Stellen vgl. 
den Index locorum) finden sich auch bei anderen Autoren, und Laonikos 
muß sie nicht aus Kritobulos bezogen haben. Auffällig ist jedoch die 
folgende Parallele: In der Widmungsepistel begründet Kritobulos, warum 
er eine Geschichte Mehmets in griechischer Sprache verfaßt hat (ep. 3 = 
S. 5,12-14): ουδέν δέ οίον ή των Ε λ λ ή ν ω ν φωνή μέγ ιστον έχουσα 
παρά πάσι το κλέος. Laonikos gibt eine ganz analoge Begründung im 
Proöm seines Werkes (I, S. 2,13 — 15 Darkó): ή γε των Ε λ λ ή ν ω ν 
φωνή πολλαχή άνά τήν οίκουμένην διέσπαρται, . . . καΐ κλέος μεν 
αυτή μέγα το παραυτίκα, μείζον δέ καΐ ες αΰθις (es folgt die Vision 
eines griechischen Kaiserreiches). Ein Beweis allerdings ist auch diese Stelle 
nicht, doch sieht es fast so aus, als habe Laonikos bei seiner Formulierung 
die des Kritobulos im Kopf gehabt.66 

Im Zusammenhang mit den biographischen Daten zu Kritobulos müssen 
wir kurz auf zwei Legenden eingehen, die unmittelbar nach der Wieder-
entdeckung des Autographs in der Serai-Bibliothek entstanden sind, sich 
hartnäckig gehalten haben und denen man in fast allen Standardwerken in 
mehr oder weniger abgeschwächter Form auch heute noch begegnet. 

Die erste dieser Legenden behauptet, Kritobulos sei ein Sekretär (γραμ-
ματεύς, nizamci) des Sultans gewesen. Wir treffen sie zuerst bei Parani-
kas67 und Ubicini68. Die gemeinsame Quelle dieser wiederum scheint 

66 Uber den Aufenthaltsort des Laonikos wissen wir nur, daß er bei der Halosis nicht in 
Konstantinopel war. Es scheint jedoch in höchstem Maße wahrscheinlich, daß er später 
während der Abfassung seines Werkes zumindest einige Zeit hier zugebracht hat. Das legt 
vor allem folgende Stelle nahe: II, S. 125,3 sqq. berichtet Laonikos von den Lustbarkeiten, 
die anläßlich des Beschneidungsfestes für die beiden Söhne Mehmets im Frühjahr 1457 in 
Adrianopel stattfanden. Dort traten neben Kunstreitern vor allem Seiltänzer auf. Deren 
Kunststücke aber brauche er, so schreibt Laonikos, im einzelnen nicht zu schildern, denn 
so etwas könne man ja alle Tage auf dem Taktalkala geheißenen Marktplatz beobachten, 
wo sich der Trainingsplatz für dergleichen in dieser Stadt (d. h. Konstantinopel) befinde: 
εκείνο μέντοι παρήσω των σχοινοβατών . . . ταϋτα μεντοι καθ' έκάστην ές την 
Τακταλκαλή (Τακταλή codd.) άγοράν κάλου μένη ν ϊδοι αν τις γιγνόμενα . . . &νθα τα 
γυμνάσια νομίζεται ταύτης της πόλεως. So schreibt, wie mir scheinen will, nur jemand, 
der sich selbst in dieser Stadt aufhält und das Geschehen auf dem genannten Platz aus ei-
gener Anschauung kennt. Laonikos hätte demnach, von der örtlichkeit her gesehen, die 
Möglichkeit gehabt, mit dem Werke des Kritobulos bekannt Zu werden. 

67 Vgl. S. 74* Anm. 19. Er nennt ihn Γραμματικός τοϋ Σουλτάν Μεχμέτ. 
68 Chronique S. 52. - Vgl. auch Κ. Ν. Sathas, Νεοελληνική Φιλολογία, Athen 1868, S. I l l , 

der sich auf Paranikas stützt. 
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Dethier gewesen zu sein, der am Ende der 60 er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts seine Edition des Kritobulos vorbereitete und mit dem sowohl 
Paranikas als auch Ubicini in Konstantinopel Kontakt hatten. Es sieht 
jedenfalls ganz so aus, als sei Dethier auch der Urheber der Behauptung, 
dies stehe schon bei Zabiras69, denn Ubicini schreibt: „L'important 
manuscrit de Zavira, de la bibliothèque nationale à Athènes, mentionne 
une Vie de Mahomet II, par Michel Critopoulos, qui y est qualifié de 
sécretaire (γραμματεύς) de ce sultan." Der von der Handschrift nicht 
gedeckte Titel „Vie de Mahomet II" (Kritobulos selbst nennt sein Werk 
Συγγραφή ιστοριών) ist die exakte Ubersetzung des nur in der Ausgabe 
Dethiers auftauchenden und von ihm erfundenen (sachlich falschen) Titels 
Βίος του Μωάμεθ Β'. 

In den Quellen selbst gibt es nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, 
daß Kritobulos γραμματεύς des Sultans gewesen sei, im Gegenteil. 
Tomadakes70 hat zu Recht argumentiert, daß die Formulierungen des 
Dedikationsbriefes π έ μ π ω τούτο (S. 8,12) und τηνικαϋτα δή καΐ αυτός 
π ό ρ ρ ω θ ε ν προσκυνήσας (S. 9,2—4) nicht zu einem Sekretär passen, 
der in einem unmittelbaren Dienstverhältnis zum Angeredeten steht. Dar-
überhinaus wäre es auch sehr verwunderlich, daß Kritobulos uns diese 
seine Stellung verschweigt, wo er doch im Geschichtswerk selbst oder im 
Dedikationsbrief reichlich Gelegenheit gehabt hätte, das mitzuteilen. Dort 
jedenfalls, wo ein wirklicher Sekretär des Sultans auftritt, zögert Kritobu-
los nicht, ihn auch als solchen zu bezeichnen (III 20,5 = S. 143,17—18): 
πέμψας τον γραμματέα του βασιλέως Θωμαν τον Καταβοληνού. 

An der zweiten Legende hat sich die Phantasie einiger Forscher be-
sonders entzündet. Ihre ursprüngliche Form stammt von Tischendorf, der 
in der Einleitung zu seiner Edition des Dedikationsbriefes schreibt71: 
„inter monachos Graecos montis Athi inventus est qui historiam rerum ab 
eo (i.e. Muhamede) gestarum conscriberet . . . codex in quo Muhamedis 
res gestae a Critobulo monacho conscriptae leguntur". Wie Tischendorf zu 
dieser Behauptung kommt, teilt er uns nicht mit, doch läßt sich erklären, 
wie der Irrtum entstanden ist. In seiner Edition des Briefes druckt er die 
Worte Κριτόβουλος δούλος ευτελής72 nach starker Interpunktion und als 
eigenen Absatz. Ich vermute, daß der Theologe Tischendorf die Worte 
δούλος ευτελής nicht im Hinblick auf den Sultan verstanden hat, sondern 
als mönchische Demutsfloskel. Der Schritt vom Mönch zum Athos-
Mönch war danach ein leichtes; der für einen Mönch etwas eigenartige 
Name Kritobulos hat Tischendorf offenbar nicht weiter irritiert73. Seine 

6 9 Vgl. dazu S. 74* Anm. 19 und S. 84s' Anm. 65. 
70 Περί άλώσεως S. 79 Anm. 1. 
7 1 Notitia S. 123. 
72 Unsere Edition S. 3 a , l l —12. 
73 Er hat auch Stephanides (vgl. S. 7* Anm. 1) nicht davon abgehalten, in der von ihm be-
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Behauptung stieß zunächst in der Forschung auf Skepsis74, doch gab 
Ubicini den Anstoß für die Umgestaltung der Legende, indem er zur Be-
hauptung Tischendorfs schreibt75: „hypothèse qui ne pourrait tout au plus 
se rapporter qu'aux dernières années de sa vie." Hier setzte Andriotes76 an 
und malte das Bild des alten, beim Sultan in Ungnade gefallenen und 
verbitterten Kritobulos, der in einem Athoskloster nun seine geistige Kraft 
auf Gott lenkt und die theologischen Opuscula verfaßt. Die leuchtendsten 
Farben verlieh diesem Bild dann Tomadakes77, der denselben Ablauf an-
nimmt: Ungnade des Sultans — Rückzug ins Kloster — Abfassung der 
religiösen Opuscula. Mit einem „wahrscheinlich" oder „vielleicht" 
versehen findet man die Geschichte danach in den Handbüchern. 

Sie fällt jedoch dadurch in sich zusammen, daß durch handschriftlichen 
Befund das Jahr 1463 als terminus ante quem für die erhaltenen religiösen 
Opuscula feststeht, wahrscheinlich darf man sie sogar einige Jahre früher 
ansetzen.78 

Es ist prinzipiell falsch, aus dem Vorhandensein so verschiedener Werke 
wie der Historien einerseits und auf der anderen Seite des Gebetes und 
des Augustin-Gedichtes auf verschiedene Lebensphasen und eine innere 
Entwicklung des Autors zu schließen. Ein byzantinischer Gelehrter wie 
Kritobulos kann solche Werke gleichzeitig verfassen, das Genos ist das 
Entscheidende. Für einen Ubertritt ins Mönchsleben gibt es bei ihm nicht 
den kleinsten Anhaltspunkt.79 Wir wissen einfach nicht, was aus ihm nach 
1468 geworden ist und sollten es bei diesem Nichtwissen lassen, bis uns 
eventuell weitere Quellen zur Verfügung stehen. 

schriebenen Handschrift das hinter dem Namen Κριτοπουλου stehende μ1 als μοναχοί 
zu deuten. In Wirklichkeit handelt es sich natürlich um eine Abkürzung des Vornamens 
Μιχαήλ, die Abkürzung für μοναχός müßte α* lauten. 

7 4 M. I. Gedeon, Ό πρώτος Φαναριώτης, in: Βύρων 3 (1878), 2 1 5 - 2 3 2 , dort 2 1 6 - 2 1 7 . 
Ph. Meyer, Die Haupturkunden für die Geschichte der Athoskloster, Leipzig 1894, S. 65 
Anm. 2. Krumbacher, GBL, S. 311. 

7 5 Chronique S. 52; vgl. auch S. 62. 
7 6 Κριτόβουλος ó Ιμβριος S. 181. 
7 7 Περί άλώσεως S. 80.88.93. 
7 8 Vgl. S. 9*. 
7 9 Wie ich nachträglich feststelle, hat Tischendorf selbst seinen Irrtum später, zwölf Jahre 

nach Erscheinen der Notitia, widerrufen, aber an zu entlegener Stelle, als daß der Marsch 
des Athos-Mönches Kritobulos in die Handbücher hätte aufgehalten werden können. Er 
schreibt in der Beilage zur (Augsburger) Allgemeinen Zeitung Nr. 181 vom 29. 6.1872, 
S. 2769: „Eins war dabei allerdings ein Irrthum. Ich nannte Kritobulos einen Mönch, und 
zwar einen Athos-Mönch. Woher mir dieser Gedanke gekommen, ist mir nicht klar; da 
aber sogleich zu Anfang des Textes der Verfasser als Inselbewohner und Imbriote be-
zeichnet wird, so vermuthe ich daß mein Gedächtniß, das ich durch keine Aufzeichnung 
aus dem Text-Inhalt unterstützt hatte, von der Insel Imbros auf den benachbarten be-
kanntern (sic) Athos abgeirrt." Mir erscheint die von mir versuchte Erklärung der Ge-
nese des Irrtums allerdings plausibler. 
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DER POLITIKER KRITOBULOS 

Das Bild, das uns Kritobulos von seinem politischen Handeln übermit-
telt, ist geprägt von Akten der Diplomatie. Mit diplomatischen Mitteln 
wendet er die über den Inseln schwebende Gefahr eines Angriffs der 
türkischen Flotte ab (I 75,5); mit diplomatischer Schläue und dem Einsatz 
der οικονομία löst er die prekäre Situation, als das päpstliche Flotten-
kommando den Ubertritt von Imbros fordert (II 23,8); den Ubertritt von 
Lemnos zu den Türken bereitet er sorgfältig vor, indem er mit den δυνα-
τοί und einzelnen Festungskommandanten Absprachen trifft, die ihm die 
Tore kampflos öffnen (III 14,1—4). Gefangene Italiener werden mit 
äußerster Zuvorkommenheit behandelt, sie erhalten freien Abzug (III 
14,6). Als sich der Kommandant von Palaiokastron weigert, die Festung 
kampflos zu übergeben, da er in seiner jugendlichen Unerfahrenheit (άτε 
νέος ών) auf die Stärke der Festung und seine gut ausgerüsteten Truppen 
baut, schildert Kritobulos nicht ohne Ironie die martialische Geste seines 
jugendlichen Kontrahenten: Er schickt Kritobulos ohne weiteren Kom-
mentar ein mit Blut auf ein Blatt Papier gezeichnetes Schwert (III 14,8). 
Als dieser jedoch dann mit 400 Reitern und 300 Schwerbewaffneten vor 
Palaiokastron erscheint, gibt der junge Held klein bei (III 15,2). Kritobu-
los vergißt nicht, uns bei der Schilderung des von ihm geleiteten militä-
rischen Aufmarsches mitzuteilen, daß er seine Truppe in gehöriger Ent-
fernung vor der Stadt lagern ließ, damit die Weingärten und Äcker 
unmittelbar vor den Toren nicht in Mitleidenschaft gezogen würden. 

Der Historiker zeichnet sich selbst als einen um das Wohl der Bürger 
besorgten Adligen, der auf friedlichen Ausgleich bedacht ist und dort 
nachgibt, wo es ihm notwendig erscheint, um Leben und Besitz zu 
schonen, und dabei für heldenhaftes Draufgängertum wenig Sympathie 
zeigt. 

Wir haben keine Möglichkeit, dieses Bild mit Hilfe anderer Quellen 
zu überprüfen, doch können wir fragen, ob sich diese auf friedlichen 
Ausgleich und Nachgeben gegenüber der unausweichlichen Notwendig-
keit bedachte Grundhaltung auch im übrigen Werk in den in die Dar-
stellung verwobenen Urteilen des Historikers wiederfinden läßt oder 
durch gegenteilige Äußerungen als Pose entlarvt wird. 

Kritobulos' Haltung und Beurteilung des Krieges kommt vor allem an 
folgender Stelle zum Ausdruck: Bei der Schilderung des Kriegsrates vor 
dem Angriff auf Konstantinopel (I 17,1—2) analysiert er in gedanklichem 
und sprachlichem Anschluß an Thukydides und Josephus Flavius1 die 
Motive der einzelnen Teilnehmergruppen. Für den Sultan selbst war aus-
schlaggebend der Wunsch nach Erweiterung seiner Macht mit dem Ziel 

1 Vgl. Apparatus fontium ad 1. 
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der Weltherrschaft.2 Doch warum stimmen die anderen zu? Kritobulos at-
testiert ihnen entweder Ehrgeiz und Gewinnstreben (ιδίας ενεκεν φιλο-
τιμίας καί κερδών), Willfährigkeit gegenüber dem Herrscher mit Gewinn-
erwartung kombiniert (χαριζόμενοί τε τω βασιλεΐ και αμα κερδαίνειν 
αυτοί από των τοιούτων έθέλοντες) oder schließlich jugendliche Naivität 
und Unerfahrenheit (άγνοίςι των του πολέμου, όσοι τε νέοι ήσαν καί 
των τοιούτων άπείρατοι). 

Wie die Vorbilder der imitatio, Thukydides und Josephus, zeigt sich 
auch Kritobulos hier eher als Skeptiker als etwa ein glühender Bewunderer 
des türkischen Heeres und begeisterter Militär. Für unkontrolliertes 
Draufgängertum läßt er an anderer Stelle wenig Verständnis erkennen: 
Als Vlad Tepe§ sich zu einer militärischen Verzweiflungstat entschließt, 
ist die Ironie in der Schilderung nicht zu übersehen (IV 10,8): Vlad über-
fällt das Lager des Sultans gegen Mitternacht καί φόνον εργάζεται ζφων 
πολύν, καμήλων τε καί ϊππων καί ήμιόνων ου γαρ ένέτυχεν άνδράσι. 
Eine blutige Schlacht schildert Kritobulos mit Worten, die eher Abscheu 
als Begeisterung verraten3: Die Kämpfenden sind von der Schlacht be-
rauscht, sie vergessen fast die menschliche Natur, sie werden mit Wahn-
sinnigen verglichen: μεθυσθέντες γαρ τω πολέμα) . . . σχεδόν την φύσιν 
ήγνοηκότες . . . ώσπερ οί μαινόμενοι. 

Jedoch versagt Kritobulos persönlicher Tapferkeit und Standhaftigkeit 
im Angesicht des Todes nicht seinen Respekt. Er lobt mit warmen Worten 
die Haltung Konstantins XI. und des Lukas Notaras angesichts des un-
ausweichlichen Geschicks, das ihnen zu sterben auferlegt.4 

Opfer dagegen, die durch Nachgeben hätten vermieden werden können, 
finden nicht seine Billigung. Die Menschen in den peloponnesischen 
Festungen, die sich nicht dem alles unterwerfenden Mehmet ergaben, taten 
dies κουφότητι γνώμης (III 22,5) und mußten sogleich auch die Folgen 
tragen (παρά πόδας τοις οπλοις έσωφρονίσθησαν). Ein ähnliches Urteil 
ergeht über die Mytilenäer, die mit Trevisano und Piraten paktiert hatten 
und deren Insel zur Strafe von der türkischen Flotte angegriffen und 
überrannt worden war (III 10,7): Μιτυληναιοι . . . κατά τους νηπίους 
πληγέντες νουν εσχον. Offenen Hohn schüttet Kritobulos über den 
Despoten Thomas aus, der sich viel zu spät dazu bereit findet, wenigstens 
einen Teil des fälligen Tributs zu entrichten (III 3,6—7). Er hätte der 
Aufforderung des Sultans gleich nachkommen sollen, jetzt aber sei seine 
Handlungsweise άνόνητον und άνόητον, sie zeuge von άβουλία und 
άκαιρία, er hätte sich das Geld sparen können. Der diplomatische Fehler 
löst den bitteren Spott des Kritobulos aus. 

2 I 5,1; I 13 ,1 -2 . 
3 V 5,9. 
4 I 7 2 , 1 - 2 und I 73,11. 
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Insgesamt kann man feststellen, daß die indirekt abgegebenen Urteile 
mit dem Bild übereinstimmen, das Kritobulos von sich selbst gibt. Er 
zeigt sich auch hier als ein eher skeptischer Mann des Nachgebens, des 
friedlichen Arrangements, des Sichabfindens mit der Herrschaft des über-
legenen türkischen Sultans. 

Diese Grundhaltung hat freilich von unserem Historiker kein helden-
mutiges Opfer gefordert, im Gegenteil: Sie entsprach seinen persönlichen 
Interessen als denen eines byzantinischen Adligen, der sich mit dem Er-
oberer arrangierte und dadurch seine privilegierte Stellung behielt, ja sogar 
zum Gouverneur von Imbros aufstieg und diesen Posten mindestens von 
1456-1459 bekleidete. 

Neuere Forscher haben daher Kritobulos vorgeworfen, er habe aus 
eigensüchtigem Klasseninteresse sein Volk verraten.5 Daran ist so viel 
richtig, daß Kritobulos in Ubereinstimmung mit seinem Klasseninteresse 
(Erhaltung der privilegierten Stellung) zusammen mit einer Reihe von 
anderen Adligen und Angehörigen des höheren Klerus wie z .B. Georgios 
Amirutzes, Georgios Scholarios, Theophanes von Medeia und Demetrios 
Palaiologos für ein Sichabfinden mit der türkischen Herrschaft eingetreten 
ist. Es fragt sich nur, ob es für die Bevölkerung der Inseln der Nordost-
ägäis insgesamt überhaupt eine vernünftige Alternative zu einem solchen 
Arrangement mit dem türkischen Sieger gab. Sie hätte ja nur darin be-
stehen können, sich in den „Schutz" Venedigs6 oder etwa des Papstes zu 
begeben, und hätte bei aller Unsicherheit und Schwäche dieses Schutzes 
dazu noch bedeutet, einem viel rigoroseren und effektiveren Steuersystem 
unterworfen zu sein und auf die weitgehende Autonomie, die mit der 
türkischen Herrschaft verbunden war, zu verzichten. Die Erfahrungen von 
1204 und die Verhältnisse in den venezianischen Besitzungen sprachen 
eine klare Sprache. 

Von politischer Weitsicht hätte ein Anschluß an Venedig oder eine 
andere westliche Macht nicht gezeugt. Auch finden sich in den Quellen 
keine Anhaltspunkte dafür, daß „das Volk" (d. h. die Bauern, Hand-
werker, der niedere Klerus oder die Mönche) gegen ein Arrangement mit 

5 E. Frances, La féodalité byzantine et la conquête turque, in: Studia et Acta Orientalia 4 
(1962), Bukarest 1963, 6 9 - 90, bes. S. 80.89. Udal'cova, Kampf der Parteien, S. 162. Dies., 
Die verräterische Politik, passim, bes. S. 101 sqq. Dies., Zur Frage der sozialpolitischen 
Ansichten, passim, bes. S. 196—197. — Die älteren Vorwürfe der „Turkophilie" zielten 
eher auf persönlichen Charaktermangel, vgl. besonders Darkó, Die letzten Geschichts-
schreiber, S. 390—391. Babinger, Mehmed der Eroberer, S. 143.258. - Gegen den Vor-
wurf der übertriebenen Einseitigkeit in der historischen Wertung zuletzt G. Emrich, 
Michael Kritobulos, der byzantinische Geschichtsschreiber Mehmeds II., in: Materialia 
Turcica 1 (1975), 35-43 . 

6 In der Tat hatte Venedig 1456 versucht, Ainos sowie Imbros und Lemnos in seine Gewalt 
zu bekommen, und daher Geheimverhandlungen mit dem Adligen Georgios Palaiologos 
(Dromokai'tes) auf Lemnos geführt. Vgl. dazu Bakalopoulos, 'Ιστορία 290. 
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den Türken gewesen wären. Im Gegenteil. In unserem speziellen Fall 
wissen wir durch Dukas7 vom erfolgreichen Aufstand der Lemnier gegen 
Niccolò Gattilusio, der mit dem Ziel unternommen wurde, die Insel in 
die Hand der Türken zu geben. Bei Kritobulos lesen wir (III 18), daß 
der δήμος der Lemnier 1000 Dukaten gesammelt hat, damit die italienische 
Besatzung von Palaiokastron endlich abzieht und die Insel wiederum an 
die Türken übergeben werden kann. Das „Volk" war sich der Bedrohung 
seiner Identität, die eine lateinische Herrschaft bedeutete, anscheinend 
durchaus bewußt8, und die Flexibilität der türkischen Politik in den Fragen 
der (kirchlich organisierten) Autonomie9 war ihm bekannt. 

Es ist daher nicht richtig, in dieser Frage antagonistische Interessen-
gegensätze zwischen „Volk" und „Adel" anzunehmen. Die Haltung des 
Kritobulos entsprach in dieser konkreten historischen Situation durchaus 
dem Interesse des Volkes, das er durch sein diplomatisches Geschick vor 
den Gefahren eines unsinnigen Heldentums bewahrt hat. 

7 S. 335,17 sqq. Bonn. 
8 Vgl. H. Evert - Kappesowa, La tiare ou le turban, in: Bsl 14 (1953), 245-257. 
9 Vgl. Sp. Vryonis Jr. , The Byzantine legacy and Ottoman forms, in: D O P 23—24 (1969— 

1970), 289-308, dort S. 297. 
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EDITIONEN 

Müller = Critobuli Imbriotae libri quinqué de rebus gestis Mechemetis 
edidit Carolus Müller, in: Fragmenta Historicorum Graecorum, 
V 1, Paris 1870 (öfter nachgedruckt), dort S. VI, XIV-XVI, 
LI—LV, LIX, 40-161. 

Müller hielt S für ein fehlerhaftes Apographon aus dem 16.Jahrh., die 
mit schwarzer Tinte geschriebenen Marginalien stammen seiner Meinung 
nach aus einem Manuskript, das eine andere Rezension des Werkes ent-
hielt; er hat sie in der Regel in den Text gesetzt, die mit roter Tinte 
geschriebenen Marginalien (Argumenta, Titel) dagegen nicht notiert. Die 
sprachliche Form des Textes hat er durchgehend stillschweigend zum 
Normal-Attischen hin verändert (z.B. Änderung von εις cum acc. in έν 
cum dat. und umgekehrt, Hinzufügung von Augmenten bei Formen des 
Plusquamperfekts, Weglassung von Augmenten beim Partie, aor. pass., 
Änderung von Personalpronomina in Reflexivpronomina, Änderung der 
3. Pers. Plur. in die 3. Pers. Sg. des Prädikats bei einem Subjekt im 
Neutr. Plur., Änderung von εις in ές, von σ- in ξ-, Einfügung und Weg-
lassung von Artikeln, Änderung von Formen wie γυνή zu γυναικί, 
νυκταις zu νυξίν). Von diesen absichtlichen, im einzelnen nicht doku-
mentierten Eingriffen abgesehen weist Müllers Text an über 300 Stellen 
z.T. gravierende Auslassungen und Verlesungen auf. Dem Text sind sehr 
wertvolle sachliche Anmerkungen beigegeben (Parallelquellen werden teil-
weise ausführlich zitiert). 

Dethier = (Ph. Ant. Dethier, ed.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ. ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩ-
ΑΜΕΘ Β', in: Monumenta Hungariae Histórica. Scriptores, 
XXI 1, [sine loco et sine anno], S. 1—346. Diese Ausgabe ist 
zwar (bis auf Titelblatt und Prolegomena) fertig gedruckt, aber 
nicht offiziell ausgeliefert worden, vgl. Krumbacher, GBL, S. 
311. Einige Exemplare haben jedoch offenbar die Druckerei (in 
Konstantinopel) verlassen; ich habe dasjenige des Institutes für 
Byzantinistik und Neugriechische Philologie der Universität 
München benutzt. 

Dethier gibt getreuer als Müller das wieder, was in der Handschrift 
steht, die er richtig als Autograph des Verfassers erkannte. Er teilt auch 
(bis auf versehentliche Auslassungen) die am Rand rot geschriebenen 
Argumenta und Lemmata mit, glaubt aber, sie stammten von anderer 
Hand. S. 155 äußert er die Vermutung, diese andere Hand gehöre dem 
Cyriacus von Ancona, eine Vermutung, die sich ihm auf S. 249—250 sogar 
zur Gewißheit verdichtet. Die Schwächen Dethiers liegen in seiner Naivi-
tät und seinen mangelnden sprachlichen und kritischen Fähigkeiten; das 
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Editionen 

führte in der Edition zur falschen Einordnung vieler variae lectiones und 
Ergänzungen, zu haltlosen Konjekturen und zahlreichen Verlesungen, die 
bei den rot geschriebenen und daher nicht immer leicht zu entziffernden 
Argumenten groteske Formen annehmen. 

Grecu = Critobul din Imbros din domnia lui Mahomed al II—lea anii 
1451 — 1467, Edifie de Vasile Grecu, Bukarest 1963 [= Scriptores 
Byzantini. IV]. 

Edition nach dem Text von Müller, über die hinaus ganz sporadisch 
Dethier herangezogen wurde. Das Autograph oder eine Photographie 
waren Grecu nicht zugänglich. So reproduziert er fast alle Fehler Müllers 
und vermehrt sie noch durch eigene Versehen auf etwa das Doppelte. 
Auch ist Müllers richtiges Prinzip, die Ergänzungen und Korrekturen am 
Rand des Codex grundsätzlich in den Text aufzunehmen, aufgegeben. 
Der Edition sind einige sachliche Anmerkungen sowie eine rumänische 
Ubersetzung beigefügt. 

Auszüge 

C. Tischendorf, vgl. oben S. 18*. 
Editio princeps des Widmungsbriefes nach einer heute verschollenen 
Handschrift. 
A. K. Demetrakopoulos, vgl. oben S. 19*. 
Abdruck eines Teils des Widmungsbriefes nach dem Text von Tischendorf. 
D. G. Kampouroglous, 'Ιστορία των 'Αθηναίων, II, Athen o.J., S. 34—35 
(vgl. auch S. 26 und 76), 38. 
Abdruck von III 9,3 — 7 und III 24,2—4 nach der Ausgabe von Müller. 
D. G. Kampouroglous, Μνημεία της 'Ιστορίας των 'Αθηναίων, II, Athen 
1889, S. 97-98. 
Abdruck von III 9,3 — 7 nach der Ausgabe von Müller. 
J. Radonic, Durad Kastriot Skenderbeg i Arbanija u 15 veku, Belgrad 
1942 (= Srpska Kraljevska Akademija. Spomenik 95, Drugi razred 74), 
S. 222-227. 
Abdruck der auf Albanien bezogenen Abschnitte III 16 und V 11 — 12; 
16; 19,1—2 nach der Ausgabe von Dethier. 
B. Tomadakes, ΔΟΥΚΑ - ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ - ΣΦΡΑΝΤΖΗ - ΧΑΛ-
ΚΟΚΟΝΔΥΛΗ ΠΕΡΙ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
(1453). ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ μετά προλόγου καί βιογραφικών 
μελετημάτων περί των τεσσάρων ιστοριογράφων, Athen 1953, 21969, 
S. 75-133. 
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Nach einer allgemeinen Einführung Abdruck von I 4,3—1 73 nach der 
Ausgabe von Müller. 
Α. E. Bakalopoulos, Πήγες της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, Thessa-
lonike 1965, S. 161-163, 173-175. 
Abdruck von I 61—62 und IV 6—8 nach der Ausgabe von Müller. 
K. Bozhori, Lufta shqiptaro-turke në shekullin XV. Burime Bizantine 
(= Der albanisch-türkische Kampf im 15. Jahrhundert. Byzantinische 
Quellen), Tirana 1967, S. 75-94. 
Abdruck von I 14,6-7; 74,1; III 16,1-8; V 11,1-10; 12,1-7; 16,1-5; 
19,1—2; III 1,1—2; 22,1—4 nach der Ausgabe von Grecu. Mit albanischer 
Ubersetzung. 

A. Pertusi, La caduta di Constantinopoli. Parte seconda: Gli echi in 
occidente e in oriente, Mailand 1976 (Scrittori greci e latini), S. 228—251. 
Abdruck von I 57—63; 65—68,2; 71 — 72,2 nach der Ausgabe von Grecu 
(die dort neu hinzugekommenen Fehler teilweise wieder mit Hilfe der 
Edition Müllers revidiert). Mit italienischer Ubersetzung. 
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ZUR VORLIEGENDEN EDITION 

Der Text gibt das wieder, was Kritobulos „letzter Hand" geschrieben 
hat; er repräsentiert den vom Autor intendierten Endzustand des Manu-
skripts einschließlich aller Zusätze und Berichtigungen. Der apparatus 
criticus gibt die Entstehungsvarianten an; alle Stellen, an denen erkennbar 
korrigiert wurde, ohne daß der ursprüngliche Text noch lesbar ist, sind 
ebenfalls bezeichnet. Einige Randlemmata, bei denen es nicht sinnvoll 
gewesen wäre, sie als Kapitelüberschriften zu drucken, da sie nur aus 
den Wörtern δρα oder σημείωσαι bestehen, sind im apparatus criticus 
aufgeführt. 

Die Verlesungen und sonstigen Versehen der bisherigen Editionen 
werden nicht angegeben. 

Obwohl wir es bei dem Geschichtswerk des Kritobulos mit einem 
Autographon zu tun haben, ist die vorliegende Edition nicht diplomatisch; 
sie hält sich vielmehr an die Prinzipien, die Sp. Lampros für seine Auto-
grapha-Editionen hochsprachlicher Texte der Paläologenzeit formuliert 
hat.1 

Die Interpunktion ist den deutschen Gepflogenheiten bei der Edition 
klassischer griechischer Texte angepaßt mit einer Tendenz zum sparsamen 
Umgang mit Satzzeichen. Eine Beibehaltung der Kola-Interpunktion des 
Autors schien nicht sinnvoll, da das Textverständnis für den heutigen 
Leser außerordentlich erschwert würde. Ebenso ist stillschweigend die 
Setzung des Jota subscriptum, die der Autor nur sporadisch vorgenommen 
hat, systematisch durchgeführt worden. Die Akzentuierung der Enklitika 
folgt den modernen Konventionen. 

Kritobulos schreibt fast immer τε (στρατηγών τέ, κρατερός τέ, 'Ρω-
μαίων τέ, προσήκον τε) außer nach Artikeln und Präpositionen (τόν τε, 
έπί τε) sowie beim Typus έπιχωριάσαντά τε. Er verwendet außerdem 
folgende Akzentuierungsschemata: ώσπέρ τινα, κοινή τις, θαυμαστά 
τίνα, προΰργου τί, άπέθνησκον τίνες, Κόρινθόν τε φημί, πρόβατα φημί, 
σατράπας τέ φημί, δυσπαράδεκτά πως είσί, τούτον φασί, τη βασιλική 
σου, ενθέν τοι, παροπτέά οί, αλλω τω, άμά οί, δπώς ποτ', προΰργου 
τοι.2 Es wurde davon abgesehen, jede einzelne Stelle im apparatus criticus 
aufzuführen, da dieser allein im Falle τε um Hunderte von Eintragungen an-
gewachsen wäre, deren Erkenntniswert für die Einzelstelle allzu gering ist. 

1 Παλαιολόγεια καΐ Πελοποννησιακά, A' , Athen 1912-1923 (Nachdr. 1971), S. ι δ ' - ι ε ' . 
Vgl. auch A. Dain, Les manuscrits, 'Paris 1975, S. 15 — 16. 

2 Kritobulos folgt damit offenbar der in der Paläologenzeit gängigen Praxis. Vgl. H. Hunger, 
Johannes Chortasmenos, Wien 1969 (= Wiener Byzantinistische Studien. 7), S. 29. D. 
Reinsch, Die Briefe des Matthaios von Ephesos im Codex Vindobonensis Theol. Gr. 174, 
Berlin 1974, S. 77—78. — Die Normen müßten einmal systematisch an einer größeren 
Zahl von Handschriften studiert werden. 
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96* Prolegomena 

Alle anderen Eingriffe in den Text sind im apparatus criticus3 verzeich-
net. Sie betreffen fast überall rein Orthographisches.4 Dem Leser wird 
ein orthographisch bereinigter Text dargeboten; der speziell orthogra-
phisch Interessierte wird auf den apparatus criticus verwiesen. Die Be-
rechtigung des Verfahrens stützt sich abgesehen von den genannten prak-
tischen Überlegungen auf die erkennbare Intention des Autors, der seinen 
eigenen Text an vielen Stellen im Sinne des orthographisch „Richtigen", 
d.h. von der attizistischen Tradition Sanktionierten korrigiert hat (ganz 
selten wie z .B . 21,21; 98,28 auch einmal im Sinne des „Falschen"). 

Bei Eigennamen wurde zurückhaltender verfahren, vor allem was die-
jenigen Namen betrifft, die nicht auf altgriechische Tradition zurückgehen; 
so wurden Formen wie Ίονούζης / Ίωνούζης, Ίσμαήλος / Ίσμαϊλος, 
"Αρραβες, auch Μιτυλήνη, im Text belassen.5 

Zur besseren Ubersicht über die einzelnen Phänomene gebe ich im 
folgenden eine Liste der Stellen, an welchen von mir orthographische 
Korrekturen vorgenommen worden sind und an welchen jetzt im Text die 
korrigierte Schreibweise, im apparatus criticus dagegen die im Autograph 
an dieser Stelle vorliegende Schreibweise erscheint. Dabei ist in Fällen von 
besonderem Interesse in Klammern vermerkt, wenn der Autor bei dem 
gleichen Wort an anderer Stelle die „richtige" Schreibweise gebraucht hat. 

I. Wortfugen6 

1. Vereinigung von zu trennenden Bestandteilen: άνακράτος 182,19; 
198,29; διαμάχης 135,2; 189,4; διόχλου 112,29; διαπάντων 132,22; 200, 
17/18 (sehr oft getrennt); διατέλους 166,16; διατιμής 165,22; διατοΰτο 
134,1 (sehr oft getrennt); έναυτή 76,2; έξαρχής 24,30 und öfter ( 3 x ge-
trennt); έξεπιδρομής 176,12/13 (sehr oft getrennt); έξεφόδου 124,27 (sehr 

3 Der apparatus criticus ist dort, wo es notwendig ist, positiv gehalten — soweit man bei 
einem codex unicus davon sprechen kann. Das Prinzip ist aber an Stellen, wo nach mensch-
lichem Ermessen kein Mißverständnis möglich ist, zugunsten einer vereinfachten Notation 
modifiziert worden. 

4 Es gibt einige seltene Fälle, in denen das Orthographische ins Morphologische hinüber-
reicht, so bei den Perfektformen mit o- anlautender Verben, wo nicht mit Sicherheit zu 
entscheiden ist, ob bei einer Form wie όμολογημένων oder κατορθωκότος Fehlen der 
Reduplikation oder eine rein orthographische Variante ω —> o anzunehmen ist. Alle diese 
Fälle sind im Index graecitatis am entsprechenden Ort unter Angabe der Stelle mit dem 
Zusatz app. ( = apparatus criticus) aufgeführt. 

5 Hier gibt es ebenfalls Grenzfälle wie Πρίγγιπος νήσος oder Λιγγεύς. Man wird darüber 
streiten können, ob Πρίγγιπος und Λιγγεΰς als fest eingeführte byzantinische Schreib-
weisen oder die lautgleichen orthographisch traditionellen Formen Πρίγκιπος und Λυγκεύς 
in den Text gehören. 

6 Auch hier entspricht die Praxis des Kritobulos dem in der Paläologenzeit gängigen Brauch. 
Vgl. die oben S. 95* Anm. 2 angeführte Literatur. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:40



Zur vorliegenden Edition 97* 

oft getrennt); έξίσης 101,30; έξυπερδεξίων 188,11 (sehr oft getrennt); επι-
βοήθεια 40,16; έφικανόν 70,15; έφώ 99,19; 99,29; 118,15; 123,28 (ge-
trennt 137,15); κατάκρας 133,5; καταγήν 21,6; 39,2; 153,29 (sehr oft ge-
trennt); καταδιαδοχήν 173,20; καταθάλατταν 154,20 (sehr oft getrennt); 
κατακράτος 115,26; 129,25; 138,4/5; 141,23 (getrennt 30,13); καταμέτω-
πον 125,18; καταμικρόν 159,25; 198,26; καταπλείου ς 205,20; παραπόδας 
149,15; παραπολύ 188,14; παρατοϋ 42,6; περιενδόσεως 162,90; περι-
νικόπολιν 167,6; περιρόδον 92,2; προσκαταδρομήν 185,14; συνταϊς 
154,22; ύπομωράτεω 149,15; υφηλίου 4,2; ωσάν 13,16; 14,16; 194,14. 

2. Trennung von zusammengehörigen Bestandteilen: έξάποστείλας 
144,17; έπίκινδύνως 126,26; έπίκουρίαν 142,21; κατάπιστεϋσαι 162,26; 
μήδε 4,23 und öfter; μήκέτι 24,31; μήκετι 59,23; 68,24; μηκετι 109,28; 
147,13; ούκετι 27,9 und so immer; προά(πε)πεπλεύκει 136,10/11; προ-
άπέστειλε 130,16; προάποθανειν 81,21; προάπψκίσθη 150,7. 

II. Spiritus 

1. Lenis statt Asper: αλυσις 47,26 (und so immer: 13 x); άμαξα 190,1; 
198,1; Εβραίων 90,6 (Εβραίος 15,8); Εΰρον 24,16; Εΰρου 103,16; 
150,12 (Εΰρον 103,15; Εΰρος 104,3); ήρουν (statt ηρουν) 111,2; ϊδρουν 
37,12 (ίδρώτων 27,31); όλκάς 50 Χ (όλκάδα 23,32); όρμίζουσιν 57,34 
(όρμ- 3 Χ). 

2. Asper statt Lenis: αλης 97,1; άλώμενον 96,31; ατα (statt άττα) 
25,10; 46,4; 192,15. 

III. Akzente 

1. Zirkumflex statt Akut: άνδράσιν 40,21 (5 Χ) (άνδράσιν 53,12; 3 x); 
άπολλϋναι 146,21; 199,26; άπολλΰντας 194,6; Θάσον 86,1.31; μονονοϋ 
160,28; νεών gen. pl. statt νεών 7,32; 61,5; 132,6; οία statt οϊα 132,23, 
οίαν 187,29; πύργοι 193,7; στάν 202,10; συνηψας 4,29; χώρα, χώραν 
97,6 (13 Χ), (χώρα, χώραν 38 χ ) . 

2. Akut statt Zirkumflex: Άλήν (unsicher) 100,17; 172,24 (Άλήν 
111,30; Άλης 114,17); βαθείαν 109,12; βοραν 104,11; βορρά 202,4; έκ-
βαλών (fut.) 107,6; έμπίπχον 74,22; Κερκινίτιν 120,2; Κρούες 200,25 
(sonst Κρούες); μοίραν 120,25; νησίδα 155,26; Νοταράν 82,19 (Νοταράν 
83,21); όπλίται 125,15 (sonst όπλΐται); παχείαν 105,20; πείρα 141,21 
(πείραν 166,3); Περσείδαι 16,5; προΰπτον 62,23; πρώραν 92,31; σίτα 
62,7; σίτον 65,19 (σΐτον 9x ) ; φρενίτιν 206,15/16; χείρας 195,16. 

3. Akzent statt Akzentlosigkeit: κανταϋθα 129,21 (sonst κάνταύθα); 
όσον οΰ 19,15 und so immer. 

4. Akzentstellenwechsel: vgl. Index graecitatis s.v. accentus. 
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IV. Vokale 
1. Quantität: 
a) o statt ω: άβροτοι 205,24/25; άναιμοτί 27,29; άναρριχόμενοι 51,8/9; 

54,3; 126,26; απλοτος 153,7, απλοτον 184,18; δοματίων 72,18 (δωμ-
2x); δρυμόνας 158,25; δυσέκπλοτόν (-ο- wahrscheinlich aus -ω- „korri-
giert") 21,21; έδοδίμων 96,9 (έδωδ- 2x); έμποδόν 27,10; 59,15; 121,3 
(έμποδών 204,7); ήγονίσαντο 27,33; κατορθωκότος 4,26; κατορθωκό-
τας 133,15; κατορθωμένων 85,12; 165,2; μετεορώτερα (-ο- aus -ω- „kor-
rigiert") 98,28; νεός 93,6 (zu νεώς korrigiert); οίονός 55,18; όμολογη-
μένων 20,1; όποσοΰν 62,34; 121,11 (όπωσοϋν 185,1); οσο (statt δσφ) 
12,18; όχυρωμένη 121,17; όχειρωμένοι 196,12/13 (ώχυρωμένοι 44,25); 
κατοχυρωμένον 108,19 (κατωχυρωμ- 22,27; 135,18; 175,10); παροχικός 
(statt παρωχηκός) 196,7; Συνόπης 156,16; συνομοτίας 65,16; 71,19; το-
σούτο (statt τοσούτω) 12,18; Φθιότιν 120,14; φιλανθροπώτερον 77,6/7; 
χονευόμενοι 73,2.5/6. 

b) ω statt ο: άνωδον 145,7; άνθέξωνται 32,7; άποκρώτοις 175,11; 
βελτίωσι 9,6; γειτωνήματος 61,5; γειτωνούσας 104,16, γειτωνοΰσαν 
157,3; άστυγειτώνων 146,12 (zu άστυγειτόνων korrigiert); Γοργώνος 
203,24; διαμαρτώντες 57,38; Δωρίσκω 105,23; έλικωειδεΐς 21,17; εμπί-
πτων 74,22 (zu εμπίπτον korrigiert); έπωκελόντων 22,3; έπωκέλων 64,14; 
έπωκείλας 74,10; έπωκέλουσαι 58,4; έπωκείλασαι 93,18 app.; εύτολμω-
τάτους 68,15; ίσχυρωτέραν 31,32 (zu ίσχυροτέραν korrigiert); 'Ιωνίου 
27,22; καλωνην 76,4, καλλωνής 166,11; κιώνων 132,9.32; κυκλώθεν 
121,13; κωλοϋσαι 174,4 (zu κολοϋσαι korrigiert); κωμών 173,8; μετεο-
ρώτερα 98,28; μωνωδία 79,18; νεωδαμώδεις 18,3, νεωδαμωδών 115,17 
(νεοδαμωδών 127,28); νεοαχμώση 59,21 und so immer (9x); Παφλαγω-
νίας 131,19; πρωτεραίςι 105,18; 142,31; πρωτόνους 56,11; στενώτατα 
174,20; στενώτατον 18,29/30; 37,27; 174,21 (στενοτάτου 129,9); ύπω-
ρύσσοντος 46,4; ύπωρύττειν 47,2; ύφωρώμενος 136,5, ύφωρωμένου 
160,18; φιλανθροπώτερον 77,6/7. 

2. Qualität: 
a) αι statt ε: Αίνετικαί 40,12 (Ένετ- 34 X); αίρεΐσθαι (statt αίρεϊσθε) 

135,7; είρξαι (statt ειρξε) 110,15; εχεται (statt εχετε) 60,12; θυραιοις 
23,20, θυραιούς 38,15; 53,7; 154,6; πεζαιτέρους 18,4; 42,32, πεζαιτέρων 
24,26/27; 49,22, πεζαίτεροι 49,23; ρωμαλαίως 67,35 app., ¿ωμαλαίον 
171,25/26 (φωμαλέοι 68,29); Χρυσαίας 42,27 (Χρυσέ- 4 χ). 

b) ε statt αι: Έγαΐον 19,18 (Αίγαι- 9x); Έλεοϋντα (statt Έλαιοϋντα) 
105,19; ξενομένας 72,20; zu πεζαίτερος vgl. unter a; πεπεδευμένων 
81,11, πεπεδευμένοι 85,23 (πεπαιδ- 2x); ποιμένειν 199,32. 

c) ει statt η: ει (statt fj) 12,19; ειδον (statt ηδον) 16,22; εΐπερ (statt ήπερ) 
33,29; έπειρείας 142,5 (έπήρειαν 113,3); Σειστόν 92,22. 
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d) ει statt ι: διορθώσεις 91,24; έμπορείαν 40,14; 103,14; 130,3; 154,4, 
έμπορείας 104,7 (έμπορί- 3x) ; έταμειεύετο 68,14. 

e) ει statt οι: εϊδε (statt οϊδε) 24,24. 
f) ει statt υ: όχειρωμένοι 196,12/13. 
g) η statt ει: κανάβη (statt καννάβει) 44,1; Χάρυβδη 184,24. 
h) η statt ι: άναρρηχόμενοι 54,3 (Korrekturversuch aus άναρρυχό-

μενοι) (άναρριχ- 51,8/9); άπηξήουν 175,19/20; γεωμετρηκόν 165,25 (zu 
γεωμετρικόν korrigiert); γυναικωνήται 193,8; δαψηλώς 43,24; 103,14; 
200,15 (δαψιλώς 90,27), έπιδαψηλευσάμενος 150,23 (δαψιλείας 96,6); 
δήωξις 110,22; έπήη 127,17; 175,15; 198,13; Κελτήβηρας 30,7; Κρησαίου 
124,5.16, Κρησαΐον 179,1; Μιρηνούπολις 135,12/13, Μιρηνουπόλεως 
135,14, Μιρηνούπολιν 135,35 (Μιρινούπολιν 135,29); νεωτερήσαντας 
183,9.29; 184,3, νεωτερήσαντα 183,26/27 (νεωτερίζον 91,29, νεωτερι-
οάντων 118,4); ξυλήνη 184,26, Ξυλήνης 42,14; συνοικήσαι 114,30, ξυν-
οικήσειε 83,3 (συνφκιζε 114,20.27, συνοικίζει 200,10, κατοικίσαι 83,18; 
172,14); σωφρονησας 18,18/19 (σωφρονίσαι 169,19); τεχνητών 140,10, 
τεχνητας 166,14; 178,22, τεχνηταις 202,21. 

i) η statt υ: εξαρτήσηται 52,30, έξαρτησαντα 129,23, έξαρτήσας 130,10, 
έξαρτησαι 168,21 (έξαρτυ- 6x ) ; Μαδήτου 174,22; συγκληδες 62,24; 
Συλληβρίαν 35,23. 

k) ι statt ει: άναφανισών 53,15; αύλιον 72,1; έπετίων 18,15/16; 33,31; 
105,12, έπετίους 118,2, έπέτιον 137,16; (vgl. Λεβαδίςχ 149,24). 

1) ι statt η: άνίεσαν 198,26, άπίεσαν 75,14 (άνήεσαν 126,25); ένευδαι-
μονίσασα 173,3 (ένευδαιμονήσετε 61,14); μυκιθμός 45,23; παροχικός 
(statt παρωχηκός) 196,7; Πυριναίους 30,5/6; Σπάρτιν 6,23 (Σπάρτη-
10X); σφενδονίτας (zu σφενδονήτας korrigiert) 38,13; Φιλανθρωπινός 
88,10/11; φρονίματος 69,6. 

m) ι statt υ: "Αλιν 155,8; Άμικλαίφ 122,30; Ίλλιριούς 27,15; 118,11, 
Ίλλιριών 27,22; 118,5.15; 137,31 (Ίλλυρ- 39 X); ίμένας 206,13; καλλινό-
μενα 193,22; Λιγγέως 16,2; Μιρηνούπολις 135,12/13, Μιρηνουπόλεως 
135,14, Μιρινούπολιν 135,29, Μιρηνούπολιν 135,35; πικναί 23,12; πο-
λιτελεΐς 131,26; τριμαλιάς 45,22; φιλοκρινών 17,24; 138,28; (vgl. Μι-
τυλήνη, Μιτυληναίος passim). 

n) οι statt ι: 'Poίου 124,6; 'Ροϊον 92,24; 178,32. 
ο) υ statt ει: βαθύ (statt βαθεϊ) 93,7; 193,20. 
ρ) υ statt η: ευθύνεται (statt εύθηνεϊται) 96,2; εύθυνουμένη 96,4; 

104,29/30; 124,7; 155,14; εύθυνουμένην 150,11; μεσυμβρίας 58,27; πρύ-
σας 54,26; Συλληβρίαν 35,23; ψύγματα 96,13. 

r) υ statt ι: άναρρυχόμενοι 54,3 (aus άναρρηχόμενοι „korrigiert"), 
126,26 (άναρριχόμενοι 51,8/9); βρύθοντας 24,22, βρύθοντες 193,25 (βρί-
θων 173,8 app.); μήνυγγας 206,13; πλύνθου 101,12 (πλίνθου 44,23); 
Συνόπης 156,16, Συνώπης 155,7 (in Σινώπης korrigiert); (vgl. Μιτυλήνη, 
Μιτυληναϊος passim). 
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s) αυ statt αβ: λαύρων 37,6 (λάβρ- 58,28; 93,3; 206,17); (vgl. Εΰρον 
24,16; 103,15, Εΰρου 103,16; 150,12, Εΰρος 104,3). 

t) ει statt ε: Τέγειαν 6,24 (zu Τέγεαν korrigiert); έλειών 90,24 (zu 
ελεών korrigiert); (vgl. Πείρινθον 35,24). 

V. Konsonanten 
1. Verdoppelung: 
a) λλ statt λ: άλλαλάξαντες 109,34 (άλαλ- 6x); άλλαλαγη 168,10, 

άλλαλαγμφ 182,16 (άλαλ- 5x); άπόλλωνται 176,24; 183,20; άπέβαλλεν 
100,9, προσέβαλλε 125,9, άποβαλλεϊ 136,7, ύπερβαλλεΐται 16,25, έμ-
βαλλών 112,12, έσβάλλωμεν 34,26, προσβαλλών 115,25, προσβάλλοντες 
67,24; 110,2, προσβάλλοντος 106,18, προσβάλλουσας 171,18, κατα-
βαλλεϊν 46,28, προσβαλλεϊν 124,26; 145,18; 168,10; 171,10; 186,16; 
Κύψελλα 106,9.13; εμελλεν 102,10; έπαλλάσσετο 43,31; παλλιρροίας 
21,20; 129,7; σκύλλων 183,5; συλλησιν 71,19; 72,25; Συλληβρίαν 35,23. 

b) νν statt ν: χεροννήσου 8,3; 27,2, χερόννησος 129,10; 155,26, χερόν-
νησον 169,10 (χερρονη- 5 Χ). 

c) ρρ statt ρ: Άμάρρην 149,19 (Άμάρ- 10 X); βάρρος 44,19, βάρρους 
54,10; 159,14; βαρρούμενοι 14,2; εύρρώστως 125,15 (εύρώστως 17x); 
παρασυρρήναι 58,33; προσαρρασόντων 22,3, προσηρράσσοντο 93,9, 
προσαρράξασαι 93,18; (vgl. Άρράβων, Άρραβικώς 10χ). 

d) σσ statt σ: Θάσσου 115,19 (-σ- 8 χ). 
e) ττ statt τ: άνύττειν 22,16; 92,5; άττε 72,7; 135,20; 146,25; 178,2 

(άτε 13 Χ). 

2. Vereinfachung: 
a) λ statt λλ: άλάξασα 77,14; παραγγέλων 41,9/10, παραγγελομενων 

63,13, άγγέλοντας 201,17; εβαλον 50,5; 51,7; 54,3.13; 58,1, συνέβαλον 
141,12, κατέβαλε 45,29, βάλεται 69,15, έμβάλει 24,23; 52,15, καταβάλει 
74,12, βάλοντες 53,26; 188,12, βαλόντων 54,17, βαλομένων 54,17, ύπερ-
βαλόντως 55,7, βάλοντας 67,33, καταβάλοντες 74,20, ύπερβάλοντι 76, 
22, έσβάλοντας 103,21, έμβάλουσα 104,10, καταβάλοντας 172,13, βαλό-
μενος 186,9; έναλάξ 159,29; καλωνήν 76,4; μεληταί 28,22; μελήσας 35, 
21; 175,2; 203,15, μέλωμεν 34,9 (zu μέλλωμεν korrigiert); έπωκελόντων 
22,3, έπωκέλουσαι 58,4, έπωκέλων 64,14; περικαλείς 83,8; πολή 144,4, 
πολά 162,26; σφαλομένων 29,6; φραγελίοις 56,20. 

b) μ statt μμ: γαματίσασι 51,34; διειλημένον 108,16; κατερριμένον 
186,23; προκάλυμα 196,27/28 (προκαλύμματα 49,8); Χέμιος 16,3. 

c) ν statt νν: κανάβη 44,1; συνεύσεις 21,18. 
d) ρ statt ρρ: βοράν 104,11, βορά 202,4 (zu βορρά korrigiert); παρα-

θαρύνων 65,27; στερότητι 26,8; χειμάρου 59,4; 124,21; 167,22 (χειμάρ-
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ρου 74,23); χεροννήσου 8,3; 27,2, χερόννησος 129,10; 155,26, χερόν-
νησον 169,10, χερονησω 174,9, χερονήσου 174,12 (zu χερρονήσου kor-
rigiert). 

e) σ statt σσ: Άσυρίων 78,9; θάλασαν 40,5; Μασαγετών 158,1.2; Με-
σηνίαν 124,12; πάσαλος 45,8.26, πασάλφ 45,13, πασάλου ς 187,19; προσ-
αρρασόντων 22,3; προσχών 115,14, προσχόντας 157,11; συσιτίας 65,16. 

f) τ statt ττ: άτα (statt αττα) 25,10; 46,4; 192,15; Θεταλίας 204,27; 
τετάρων 39,31. 

3. Schreibweise der nasalierten Gutturale: 

a) γγ statt γκ: άγγύρας 50,2, άγγυρών 51,8, άγγύραις 51,9; 54,3; Λιγ-
γέως 16,2; Πριγγίπφ 47,22; 48,1. 

b) γκ statt γγ: μαγκάνων 56,13; σάλπιγκας 66,15 (σάλπιγγες 66,17); 
συνέσφιγκον 45,13 (zu συνέσφιγγον korrigiert). 

c) γχ statt χ: καγχλαζόντων 22,2. 

4. Assimilation: 

a) νκ—»γκ: συγκραυγή 56,16 (zu συνκραυγή korrigiert); συγκομιδή 
140,8. 

b) νπ—>μπ: συμπολλω 91,3; συμπονώ 21,24; 121,4; 159,12; 161,12. 

5. Ausstoßung: ίσμόν 149,14 (ίσθμ- 16X); (vgl. Συλληβρίαν 35,23; zu 
έμπιπλωντες, έμπιπρών, έμπιπρώντες, έγχρίψασαι vgl. den Index graeci-
tatis s.v. verborum formae). 

Der überwiegende Teil dieser „Fehler" ist dem Autor-Kopisten bei 
Wege unterlaufen, wie die gelegentlichen nachträglichen Korrekturen 
zeigen. Habituell scheint dagegen die Schreibweise folgender Wörter zu 
sein: άγγυρα, άλυσις, άνύττω, άτα (für άττα), έπέτιος, έπήτ), έπωκέλω, 
εύθυνούμαι/ευθύνομαι, θυραιός, νεωχμόω, όλκάς, πάσαλος, πεζαί-
τερος, προσαρράσσω, τεχνήτης. 

Ebenfalls nicht im Text, sondern nur im apparatus criticus erscheinen 
die offensichtlichen lapsus pennae: 

a) Auslassungen7: (τούτο) 8b,12; (ξύν) 21,24; (ό> 133,26; (ές) 193,8; 
προσεδόησαν (so statt προσεδόκησαν) 57,2/3; παρεθεΐν (statt παρελθεΐν) 
67,36; στραάς (statt στρατιάς) 73,33; σφόδα (statt σφόδρα) 102,16; 
Κοντάεσδον (statt Κοντάδεσδον) 103,21 ; τειχήρει (statt τειχήρεις) 114,17; 
προαπεπλεύκει (statt προαπεπεπλεύκει) 136,10/11; ταύ (statt ταύτης) 

7 Auslassungen ganzer Wörter sind zusätzlich im Text durch ( ) gekennzeichnet. 
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155,12; λαβεν (statt ελαβεν) 156,16; έρυμνότα (statt έρυμνότατα) 167,26; 
στενώτα (statt στενώτατα) 174,20. 

b) Dittographien: τίνων (2 χ ) 60,2; τελέλέσας (statt τελέσας) 154,32; 
διάβαοις του βασις του (statt διάβασις του) 171,13. 

c) Einwirkung eines folgenden Buchstaben (Lautes): τατάνω (statt τιτά-
νιο) 44,24. 

Außer dem apparatus criticus sind dem Text noch ein apparatus histo-
ricus und ein apparatus fontium beigegeben. 

Der apparatus historicus wiederholt die vom Autor gemachten Zeit-
angaben, wobei die Jahre der byzantinischen Weltära bzw. die Regierungs-
jahre des Sultans in die entsprechenden Jahre der christlichen Ära umge-
setzt sind. 

Der apparatus fontium verzeichnet die Selbstverweise und die von Kri-
tobulos direkt zitierten oder imitierten Stellen fremder Autoren, wobei 
Anfang und Ende des Zitates bzw. der Imitatio genau angegeben und 
der Wortlaut der Quelle ausgeschrieben ist, damit es der Leser leichter 
hat, dem oft komplizierten Verfahren des Kritobulos zu folgen. Stellen, 
bei denen ich nicht ganz sicher bin, daß Kritobulos eben diese imitiert oder 
zitiert, sind mit einem vorgesetzten „cf . " angeführt. Dasselbe gilt auch 
für die Übereinstimmungen mit Laonikos Chalkokondyles, die hier mit 
aufgenommen sind, obwohl ich Laonikos nicht als Quelle für Kritobulos 
ansehe, sondern eher das umgekehrte Verhältnis annehmen möchte (vgl. 
S. 8 4 * - 8 5 * ) . 

Der Text der Historien ist durch mehrere Indices erschlossen. Der mit 
ausführlichen Einzelangaben versehene Index nominum propriorum zitiert 
die im Text vorkommenden Namen nach Buch, Kapitel und Paragraph. 
Diese Einteilung wurde so, wie sie von Müller in seiner Edition einge-
richtet und von Grecu übernommen worden ist, beibehalten, auch wenn 
sie sachlich, vor allem was die Paragraphen angeht, nicht immer völlig 
einleuchtend ist. Da die mit großen Anfangsbuchstaben geschriebenen 
Namen leicht im Kontext aufzufinden sind, bot sich diese Zitierweise an, 
die als kleinste Einheit nur den Paragraphen kennt. 

Im Index verborum ad res Byzantinas Turcicas Italicas spectantium 
sowie im Index graecitatis und im abschließenden Index locorum schien 
es dagegen geboten, die genaueren Angaben nach Seite und Zeilennummer 
dieser Edition anzuwenden. 

Der Index graecitatis verzeichnet die morphologischen und syntaktischen 
Erscheinungen, die vom klassischen Gebrauch abweichen oder bei den 
Autoren des 5.—4. Jahrhunderts v. Chr. sehr selten sind. In einigen Fällen 
(ζ. B. Modi der Nebensätze) ist darüber hinaus ein etwas größeres Spektrum 
erfaßt, damit die Einzelerscheinung vor dem Gesamtbild des Sprachge-
brauchs des Autors besser beurteilt werden kann. 
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Die Wortliste enthält diejenigen Wörter, die im Lexikon von Liddel-
Scott-Jones gar nicht oder nur mit anderen Bedeutungen oder Konstruk-
tionen aufgeführt sind. Auch hier wurde eher großzügig zugunsten einer 
umfangreicheren Dokumentation verfahren. In eckigen Klammern erschei-
nen Belegstellen, an welchen der Autor dem klassischen bzw. bei LSJ 
belegten Sprachgebrauch folgt. 

Die Zahlen in runden Klammern geben die Frequenz des Vorkommens 
an. 

Eine vollständige, nicht lemmatisierte Computer-Konkordanz in latei-
nischer Umschrift (ohne Akzente und Spiritus) befindet sich im Seminar 
für Klassische Philologie der Freien Universität Berlin und kann dort ein-
gesehen werden. 

Oberstes Ziel bei den Prolegomena, den Apparaten und den Indices 
war es, jeden Teil der Ausgabe so auszustatten, daß er weitgehend für 
sich allein benutzbar ist. 
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Französ i sch : (Ph. A. Dethier), Critoboulos, Vie de Mahomet II, in: 
Monumenta Hungariae Histórica. Scriptores, XXI 2, [sine loco et sine 
anno], S. 1—368. Gedruckt, aber nicht offiziell ausgeliefert, vgl. oben 
S. 92*. 

Ungar i sch : K. Szabó, Kritobúlosz: II. Mehemet Élete, in: Monumenta 
Hungariae Histórica. Scriptores, XXII, Budapest 1875. S. V—X Einlei-
tung von (Ph.) Α. Dethier. 

Türk i sch : P. Karolides, Târih-i Sultan Mehmed Hân-i Sânî, Konstan-
tinopel—Istanbul 1328 (= 1912) (= Târih-i Osmânî Enciimeni Mecmuasi 
[Revue historique publiée par l'Institut d' Histoire Ottomane], Suppl. 1) 
(mir nicht zugänglich). 

Engl isch: Ch. T. Riggs, History of Mehmed the Conqueror by Krito-
voulos, Princeton 1954 (repr. 1970). (Ubersetzung des Textes der Ausgabe 
Dethiers). 

Rumänisch : V. Grecu, vgl. oben S. 93*. 

Auszüge 
Deu t sch : K. Dieterich, Byzantinische Quellen zur Länder- und Völ-

kerkunde (5. —15. Jhd.), I—II, Leipzig 1912. 
Dort: I, S. 58 Anm. 1 = Kritob. IV 3,3 (teilw.). I, S. 59 = Kritob. IV 

4,2.7. I, S. 106 = Kritob. II 12,2-7. II, S. 41-43 = Kritob. I 29,2-30,4. 
7. II, S. 77 = Kritob. IV 15,1. II, S. 79 = Kritob. II 7,1-3. Ubersetzung 
nach der Ausgabe Müllers. 

Ε. v. Ivánka, Der Fall Konstantinopels und das byzantinische Ge-
schichtsdenken, in: JÖB 3 (1954), 19-34, dort S. 24-26. 
Ubersetzung von I 3,1 — 8; 68,3 — 7; 69,1—3 teilweise. Nach der Ausgabe 
Müllers. 

I t a l i en i sch : A. Pertusi, vgl. oben S. 94*. 
A lban i sch : K. Bozhori, vgl. oben S. 94*. 
Burime tregimtare Bizantine për historinë e Shqipërisë shek. V—XV 

(= Erzählende byzantinische Quellen zur albanischen Geschichte des 
5. —15. Jahrh.), Tirana 1975 (Akademia e Shkencave e RPSH, Instituti i 
Historise), S. 341-352 (I 14,6-7; 74,1. 7 - 8 ; III 16,1-6; V 11,1-10; 
12,1-7; 16,1-5; 19,1-2; III 1,1-2; 22,1-4). 

Ubersetzung nach der Ausgabe Grecus. 
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Ν. P. Andriotes, Κριτόβουλος ó "Ιμβριος καί το ιστορικό του εργο, 
in: Hellenika 2 (1929), 167-200. 

E. Darkó, Die letzten Geschichtsschreiber von Byzanz, in: Ungarische 
Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 2 (1913) 384—396, 
bes. S. 390-391. 

Ph. A. Dethier, Matériaux pour l'histoire de l'artillerie en général et 
de l'othomane en particulier tirés d'un manuscrit grec inédit de Kritobou-
los de l'an 1467, renfermant les dix-sept premières années du règne de 
Mahomet le Conquérant, Konstantinopel 1865 (mir nicht zugänglich). 

G. Emrich, Michael Kritobulos, der byzantinische Geschichtsschreiber 
Mehmeds II., in: Materialia Turcica 1 (1975), 35—43. 

M. I. Gedeon, Ό πρώτος Φαναριώτης, in: Βύρων 3 (1878), 215-233. 
V. Grecu, Scrisoarea de dedicate a istoricului Critobul cätre Mohamet II 

Cuceritorul, in: Mélanges d'histoire littéraire et de littérature comp, offerts 
à Ch. Drouhet, Bukarest 1940, S. 197-202. 

V. Grecu, Kritobulos aus Imbros. Sein wahrer Name. Die Widmungs-
briefe. Die Ausgabe. Das Geschichtswerk, in: Bsl 18 (1957), 1 — 17. 

Ε. v. Ivánka, Der Fall Konstantinopels und das byzantinische Geschichts-
denken, in: JÖB 3 (1954), 19-34, dort S. 24-26. 

Sp. Lampros, Φιλανθρωπηνός, οχι Φιλανινός, in: NE 6 (1909), 
329-330. 

Sp. Lampros, Tò πλήρες όνομα του ιστορικοί Κριτοβούλου, in: NE 7 
(1910), 95. 

Η. Lieberich, Studien zu den Proömien in der griechischen und byzan-
tinischen Geschichtsschreibung. II. Teil. Die byzantinischen Geschichts-
schreiber und Chronisten, München 1900 (= Progr. Kgl. Realgymn. 
München 1899/1900), S. 46-47. 

P. D. Mastrodemetres, Έσωτερικαί επιδράσεις τού θουκυδίδου επί 
τον Κριτόβουλον, in: 'Αθηνά 65 (1961), 158-168. 

R. Nisbet Bain, The Siege of Belgrade by Muhammad II, July 1 —23, 
1456, in: The Engl. Histor. Rev. 7 (1892), 235-252. 

A. Papadopoulos — Kerameus, Βυζαντινά 'Ανάλεκτα. Γ'. Μιχαήλ Κρι-
τόβουλος, in: BZ 8 (1899), 73. 

Io. A. Papadrianos, Οί ειδήσεις τοϋ ιστορικού Κριτοβούλου για τή 
βυζαντινή πριγκίπισσα Ελένη Παλαιολογίνα-Brankovic καί ή άξιο-
πιστία τους, in: Hellenika 21 (1968), 164—168. 

1 Verzeichnet sind in erster Linie solche Abhandlungen, die sich mit Text und Sprache der 
Historien oder der Biographie und Wertung des Historikers Kritobulos beschäftigen. Vgl. 
auch die Literaturangaben bei Hunger, Hochsprachl. Lit., I, S. 503. Moravcsik, Byzan-
tinoturcica, I, S. 434—435. Colonna, Storici, S. 36—37. Krumbacher, GBL, S. 310—311. 
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P. Pogodin, Obzor istocnikov po istorij osady i vzjatija Vizantij turkami 
ν 1453 godu ( = Übersicht über die Quellen zur Belagerung und Ein-
nahme von Byzanz durch die Türken im Jahre 1453), in: 2urnal Ministerstva 
Narodnago Prosvëscenija 264 (1889), 205-258 , dort S. 212 -218 . 

J . Radonic, Kritobul, vizantijski istorik X V veka, in: Glas Srpske 
Kraljevske Akademije 138, drugi razred 73, Belgrad 1930, S. 5 9 - 8 3 . Vgl. 
auch Actes du IIIme Congrès International des Études Byzantines Athen 
1930, Athen 1932, S. 171-172. 

F. Rödel, Zur Sprache des Laonikos Chalkondyles und des Kritobulos 
aus Imbros, München 1905 ( = Progr. Kgl. human. Gymn. Ingolstadt 
1904/05), dort S. 3 - 4 . 9 - 1 2 . 3 4 - 3 6 . 

C. von Tischendorf, Die Serailsbibliothek und Kritobulos, in: Beilage 
zur Allgemeinen Zeitung (Augsburg) Nr. 181 vom 29.6.1872, S. 2 7 6 9 -
2770. 

N. B. Tomadakes, Al παρά Κριτοβούλφ δημηγορίαι Μωάμεθ Β ' , in: 
'Αθηνά 56 (1952), 6 1 - 6 8 . 

Ν. Β. Tomadakes, Περί άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (1453). 
Συναγωγή κειμένων μετά προλόγου καί βιογραφικών μελετημάτων περί 
των τεσσάρων ιστοριογράφων, Athen 1953 (21969), dort S. 7 6 - 9 3 . 

C . J . G. Turner, Pages from Late Byzantine Philosophy of History, 
in: BZ 57 (1964), 3 4 6 - 373, dort S. 361-365 . 

M. Ubicini, Chronique du règne de Mahomet II par Critobule d'Imbros, 
in: Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques 
en France 5 (1871), 4 9 - 7 4 . 

Ζ. V. Udal'cova, Bor'ba partij ν Peloponnese vo vremja tureckogo 
zavoevanija, po dannym vizantijskogo istorika Kritovula ( = Der Kampf 
der Parteien auf der Peloponnes zur Zeit der türkischen Eroberung nach 
den Angaben des byzantinischen Geschichtsschreibers Kritobulos), in: 
Srednie Veka 3 (1951), 161-179. 

Ζ. V. Udal'cova, Vizantijskij istorik Kritovul o juznych slavjanach i 
drugich narodach balkanskogo poluostrova ν X V veke ( = Der byzanti-
nische Geschichtsschreiber Kritobulos über die Südslaven und andere 
Balkanvölker im 15.Jahrh.), in: W 4 (1951), 9 1 - 1 2 1 . 

Ζ. V. Udal'cova, Predatel'skaja politika feodal'noj znati Vizantii ν period 
tereckogo zavoevanija ( = Die verräterische Politik des byzantinischen 
Feudaladels zur Zeit der türkischen Eroberung), in: W 7 (1953), 93—121, 
dort S. 102-114. 

Ζ. V. Udal'cova, Κ voprosu o social'no-politiceskich vzgljadach vizan-
tijskogo istorika X V v. Kritovula ( = Zur Frage der sozialpolitischen 
Ansichten des Kritobulos, eines byzantinischen Geschichtsschreibers des 
15. Jahrh.), in: W 12 (1957), 172-197. 

P. Villard, Mehmed II et la guerre de Troie (1462), in: Provence 
Historique 93 - 9 4 (1974), 361-373 . 
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G. Th. Zoras, Ai τελευταϊαι προ της άλώσεως δημηγορίαι Κωνσταν-
τίνου του Παλαιολόγου και Μωάμεθ του Πορθητοΰ, in: Έπιστημ. 
ΈπετηρΙς Φιλοσ. Σχολής Πανεπιστημ. 'Αθηνών 9 (1958/9), 510-538 
(auch separat Athen 1959; wieder abgedr. in: Περί την άλωσιν της 
Κωνσταντινουπόλεως, Athen 1959 Nr. 2). Vgl. auch Akten XI. Intern. 
Byzantinisten-Kongr. München 1958, München 1960, S. 679-682. 
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INHALTSÜBERSICHT 

f idmungsbr ie f : 

uch I 

1450/1 

1451/2 

1452/3 

1 - 3 : 

4 - 5 : 

6 - 1 1 

12 
13 

14-16 
17 

18-19 

20-23: 

24-25: 
2 6 - 2 8 : 

29-31: 
32-33: 

34 
35-36 

37 

38: 

Preis der Größe Mehmets. Inhaltsangabe der fünf 
Bücher. 

Begründung für die Wahl des Themas. Leitlinien 
des Werkes: άκρίβεια und αλήθεια. Rechtfertigung 
für die Darstellung der Leiden des eigenen Volkes. 
Berufung auf Josephus Flavius. 
Übernahme der Herrschaft durch Mehmet. Seine 
Weltherrschaftspläne, Vorbild Alexander der Große. 
Verträge mit K/pel und Karaman. Verwaltungsmaß-
nahmen. 
Bau von Rumeli Hisari. 

Bau der neuen Residenz in Adrianopel. 
Mehmets Plan: Eroberung von K/pel als Schlüssel-
punkt weiterer Expansion. 
Erste große Rede Mehmets. 
Kriegsbeschluß. 
Lage in K/pel. Militärische Maßnahmen: Instand-
setzung der Mauern, Befestigung der Inseln, Schlie-
ßung des Hafens. Entsendung von Gesandtschaften 
mit Hilfsersuchen. 
Vorbereitungen Mehmets. Auslaufen der Flotte. 
Zug des Sultans vor K/pel. 
Gegenmaßnahmen in K/pel. Ankunft Giustinianis. 
Angebot Mehmets auf friedliche Übergabe, Ableh-
nung durch Byzantiner. Aufstellung des Heeres. 
Ernennung Baltaoglus zum Admiral der gesamten 
Flotte. 
Geschützguß und -aufstellung. 
Eroberung der Kastelle Therapeion und Studiu 
sowie der Insel Prinkipo. 
Maßnahmen in K/pel. 
Erster Sturmangriff der Türken, sein Scheitern. 
Versuch der Flotte, Einfahrt in den Hafen zu 
erzwingen. Seeschlacht. Scheitern Baltaoglus. 
Erfindung des Mörsers. Beschießung der Schiffe an 
der Hafeneinfahrt. 
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39—41 : Ankunft von drei Lastschiifen des Papstes als Vor-
hut einer größeren Hilfsflotte. Seeschlacht. Ent-
kommen der Lastschiffe. 

42 —44: Schiffstransport zu Lande ins Goldene Horn. Fertig-
stellung der Pontonbrücke im Goldenen Horn. 
Geplänkel im Goldenen Horn. 

45—46: Schlimme Vorzeichen in K/pel. 

47: Entschluß Mehmets zum Angriff. 
48—51: Zweite große Rede Mehmets. 

52—53: Vorbereitungen auf beiden Seiten zur Schlacht. 

54—56: Angriff am Nachmittag. Nächtlicher Kampf um die 
äußere Mauer und die übrigen Mauerabschnitte. 
Die Byzantiner behalten die Oberhand. 

57—59: Elitetruppen Mehmets treten zum Sturm an. Ver-
wundung Giustinianis und Rückzug seiner Truppe 
in die Schiffe. Kaiser Konstantin hält in auswegloser 
Situation tapfer aus. 

60—62: Erstürmung der Außenmauer. Kaiser Konstantin 
fällt. Einströmen der Türken in die Stadt. Blutbad. 
Plünderung. 

63—64: Byzantiner an den anderen Kampfabschnitten geben 
auf. Tod des Orhan. 

65—67: Erstürmung der Βασιλικαί Πύλαι durch Hamza. 
Erstürmung der übrigen Tore am Goldenen Horn. 
Plünderung. Eindringen in die Hagia Sophia. Kapi-
tulation von Galata. 

68—69: Einzug des Sultans in die Stadt. Vergleich der Größe 
des Leids mit der Eroberung anderer Städte (Troja, 
Babylon, Karthago, Rom, Jerusalem). Vergleich mit 
der Eroberung K/pels durch die Lateiner 1204. 
Threnos auf die Stadt. 

70: Zu spätes Eintreffen der Hilfsflotte des Papstes. 
71 : Datum der Eroberung. 
72: Nachruf auf Kaiser Konstantin. Epilog auf die 

Größe K/pels. 
73: Verteilung der Beute. Belohnung und Entlassung 

des Heeres. Maßnahmen zur Wiederbesiedlung der 
Stadt. Notaras soll zum Gouverneur von K/pel 
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ernannt werden. Intrige gegen Notaras und die vor-
nehmen Griechen, ihre Hinrichtung. 

74: Mehmet empfängt Gesandtschaften in Adrianopel. 
75: Gesandtschaft des Kritobulos an Mehmet. Übergabe 

der Inseln Imbros, Lemnos und Thasos an Palamede 
bzw. Dorino Gattilusio. 

76: Hinrichtung Halils. Sein Nachfolger wird Ishak. 
77: Verbannung des Zaganos. Sein Nachfolger wird 

Mahmut. Rückkehr Mehmets nach K/pel. 

Wiederbesiedlung von K/pel. Baumaßnahmen. Ein-
setzung des Gennadios als Patriarchen. 
Ordnung der Verhältnisse in Asien, Einsetzung von 
Hamza als Beylerbeyi. Aussendung von Yunus 
gegen Naxos und Rhodos. Schiffsverluste durch 
Seesturm. Plünderung von Kos. Ubertritt von Nea 
Phokaia. Yunus fällt in Ungnade. 
Gründe Mehmets, Krieg gegen die Serben zu führen. 
Schilderung Serbiens. Auszug Mehmets gegen die 
Serben. Belagerung von Novo Brdo, Kapitulation 
und Friedensschluß mit Georg Brankovic. Ein-
setzung von Ali als Statthalter. 
Weitere Baumaßnahmen in K/pel. Wiederbesiedlung 
der Stadt. 

Verhältnisse in Ainos nach dem Tod des Palamede 
Gattilusio. Bedeutung, Lage und Geschichte von 
Ainos. Kriegszug Mehmets zu Wasser und zu Lande 
gegen Ainos. Kapitulation der Stadt. 

Yunus übergibt Imbros dem Kritobulos. Weiteres 
Schicksal des Dorino II. Gattilusio. 

a. 1456/7 17—21: Feldzug Mehmets gegen Belgrad, Belagerung, Schei-
tern, Rückmarsch. Gefangennahme und Tod des 
Georg Brankovic. Auflehnung von dessen Sohn 
Lazar III. gegen Mehmet, Tod Lazars. Feldzug des 
Satrapen Ali gegen Serbien, Belagerung von Semen-
dria. 

22: Bau- und Besiedlungsmaßnahmen Mehmets in und 
um K/pel. 

23: Aussendung der Flotte des Papstes von Rom gegen 
die Ägäischen Inseln. Kapitulation von Lemnos. 

Buch II 1 - 2 : 

a. (1453/4 - ) 3 - 5 : 
1454/5 

6 - 9 : 

a. 1455/6 10: 

11-15: 

16: 
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Eroberung von Thasos. Kritobulos' Verhandlungen 
auf Imbros mit dem Abgesandten der päpstlichen 
Flotte. 

Buch III 1: Die Verhältnisse auf der Peloponnes. Mehmet be-
a. 1457/8 reitet Feldzug vor. 

2: Kapitulation von Semendria. Weiteres Schicksal der 
Witwe Lazars III. 

3—9: Zug Mehmets gegen die Peloponnes. Belagerung 
von Korinth. Mahmut bleibt vor Korinth, Mehmet 
rückt ins Innere der Peloponnes vor. Kapitulation 
von Tegea, Patras, Bostitza (Aigion) und anderen 
Festungen. Vergeblicher Sturmangriff auf Korinth, 
weitere Belagerung der Stadt. Asanes vermittelt 
Friedensschluß. Einsetzung Omers als Statthalter 
von Korinth und des eroberten Drittels der Pelo-
ponnes. Mehmet besichtigt Athen und den Euripos. 
Rückkehr nach Adrianopel. 

Aussendung der Flotte unter Ismail gegen Lesbos. 
Unterwerfung von Lesbos, ebenso von Chios und 
Naxos. 

Besiedlung von K/pel. Bauten in der Stadt, Bau 
einer Moschee und eines Palastes auf der Serai-
Spitze durch Mehmet selbst, Bau einer Moschee 
durch Mahmut. Bau von Flotteneinheiten. 

Übergabe der Ägäischen Inseln an Demetrios Pa-
laiologos durch Vermittlung des Kritobulos. Ver-
handlung des Kritobulos mit den Lemniern über 
einen Übertritt der Insel zum Sultan. Ubergabe 
der italienischen Besatzung in Kotsinos. Kapitulation 
von Palaiokastron mit 3 Monaten Frist. 

16: Feldzug gegen Albanien. Schilderung des Landes 
und der politischen Verhältnisse. Eroberung der 
Pässe durch Mahmut. Plünderung des Landes durch 
Mehmet. Verpflichtung der Albaner zu Tributzah-
lungen. Rückkehr Mehmets nach K/pel. 

a. 1459/60 17: Beförderungen in Heer und Verwaltung. Maßnah-
men zur Besiedlung von K/pel. Fortschritte beim 
Bau der Moschee und der neuen Residenz in K/pel. 

18: Ubergabe von Palaiokastron auf Lemnos an Krito-
bulos. 

10: 

a. 1458/9 11-13 : 

14-15 : 
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19—24: Die Verhältnisse auf der Peloponnes: Kriegszustand 
zwischen den Despoten. Hilfegesuch des Demetrios 
an Mehmet. Heereszug Mehmets in die Peloponnes. 
Zum Schein Einschließung des Demetrios in Mistras 
durch Mahmut. Übernahme von Mistras durch 
Mehmet. Eroberung und Zerstörung der Festungen 
Kastrion und Gardikion. Einschüchterung der übri-
gen Peloponnes. Rückzug des Despoten Thomas 
nach Mantineia und seine Flucht nach Kerkyra. 
Lobpreis der Peloponnes. Einsetzung des Omer als 
Statthalter der Peloponnes. Demetrios erhält die 
Ägäischen Inseln und Ainos zu Lehen. Rückkehr 
Mehmets nach K/pel. 

Buch IV 1 — 8: Feldzug gegen Sinope und Trapezunt: Lage, Be-
a. 1460/1: deutung und Geschichte Trapezunts. Gründe für 

den Feldzug. Ausfahrt der Flotte unter Kasim und 
Yakup. Zug des Landheeres unter Mehmet. Ankunft 
in Sinope. Gründe für die Übernahme von Sinope. 
Fahrt der Flotte nach Trapezunt. Uberquerung des 
Tauros durch das Landheer. Anschlag auf Mahmut. 
Marsch des Sultans auf Tigranokerta. Vertragsschluß 
mit Uzun Hasan. Ankunft der Flotte in Trapezunt. 
Einschließung der Stadt. Kapitulation. Einzug Meh-
mets in Trapezunt. Deportation des Kaisers. Ein-
setzung von Kasim als Statthalter. Erneuerung des 
Freundschaftsvertrages mit Uzun Hasan. Rückkehr 
Mehmets nach K/pel. 

a. 1461/2 9: Der Kaiser von Trapezunt erhält Lehen am Strymon. 
Verkehr Mehmets mit Georgios Amirutzes. Bau-
und Besiedlungsmaßnahmen in K/pel. 

10: Aufstand des Walachenfürsten Vlads des Pfählers. 
Heereszug Mehmets gegen Vlad. Einsetzung Radus 
als Walachenherrscher. Rückkehr Mehmets nach 
Adrianopel. 

11 — 13 : Gründe Mehmets für Flottenexpedition nach Lesbos. 
Zug Mehmets auf dem Landweg. Besuch von Troja. 
Ankunft der Flotte und des Landheeres vor Lesbos. 
Belagerung von Mytilene. Kapitulation. Einsetzung 
eines Gouverneurs. Rückkehr der Flotte und des 
Heeres nach K/pel. Uberblick über die Entwicklung 
der Macht von Lesbos unter den Gattilusi. 
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Inhaltsübersicht 113* 

a. 1462/3 14: 

15: 

16: 

Buch V 
a. 1463/4 

1 - 2 : 

3: 

4 - 6 : 

7: 

a. 1464/5 8 - 1 0 : 

Schicksal der deportierten Lesbier und des Niccolò 
Gattilusio. Verstärkte Flottenrüstungen Mehmets. 
Plan und Beginn des Baus von zwei Sperrfestungen 
am Hellespont. 
Gründe Mehmets für Feldzug gegen die Bosnier. 
Einfall Mehmets in Bosnien. Belagerung und Kapi-
tulation von Jajce. Unterwerfung ganz Bosniens. 
Gründe Venedigs für Krieg gegen Mehmet um Besitz 
der Peloponnes. Aussendung einer Flotte nach Ko-
rinth. Mauerbau über den Isthmos. Abfall einiger 
Festungen von Mehmet. Aussendung eines Hilfs-
korps für Omer unter Mahmut. Rückkehr Mehmets 
aus Jajce nach Adrianopel. 

Ankunft Mahmuts am Isthmos. Angriff Mahmuts 
und Omers auf die Venezianer, deren Flucht auf die 
Schiffe, Plünderung ihres Lagers. Zug Mahmuts und 
Omers ins Innere der Peloponnes. Unterwerfung 
der abtrünnigen Festungen. Kapitulation und Zer-
störung von Argos. 

Fertigstellung der Festungen am Hellespont. Be-
deutung dieser Bauwerke. 

Feldzug des Matthias Corvinus gegen die Türken 
in Bosnien. Kapitulation von Jajce und anderen 
Festungen. Feldzug Mehmets gegen die Ungarn und 
Bosnier. Belagerung von Jajce. Zwei vergebliche 
Sturmangriffe Mehmets. Anmarsch des Matthias 
Corvinus mit einem ungarischen Heer. Mahmut 
rückt diesem mit einem Teil des Heeres entgegen. 
Abzug des ungarischen Heeres. Abzug Mehmets 
von Jajce. Plünderung des übrigen Landes. Rück-
kehr nach K/pel. 

Expedition der Venezianer gegen Lesbos. Belage-
rung von Mytilene. Auslaufen der türkischen Flotte 
unter Mahmut. Abzug der Venezianer von Lesbos. 
Rückkehr Mahmuts nach K/pel. 

Schlimmes Vorzeichen. Verwaltungsmaßnahmen 
Mehmets in K/pel. Fertigstellung des neuen Pa-
lastes. Beschluß Mehmets, in diesem Jahr keinen 
Feldzug zu unternehmen. Georgios Amirutzes 
übersetzt den Ptolemaios im Auftrag Mehmets. 
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114* Prolegomena 

a. 1465/6 11-12: 

a. 1466/7 13-15: 

Gründe Mehmets für einen Feldzug gegen die 
Albaner. Auszug. Eroberung der Pässe. Plünderung 
der Ebenen. Rückzug der Albaner in die Berge. 
Erfolgreiche Angriffe der Türken auf die Bergstel-
lungen. Errichtung einer Zwingburg (Elbasan). 
Rückkehr Mehmets nach K/pel. 

Belagerung von Patras durch die Venezianer. Ihre 
Niederlage gegen Omer. Unheilverkündende Licht-
erscheinung. Mehmet kümmert sich in K/pel um 
Bau der Moschee. Ablehnung eines Friedensvor-
schlags der Venezianer, da Mehmet die Herausgabe 
von Imbros und Lemnos fordert. 
Überfall Skanderbegs auf den türkischen Gouver-
neur. Einschließung der Zwingburg (Elbasan). Zug 
Mehmets nach Albaiiien. Belagerung von Kruja. 

17—19: Die Pest. Ihre Wirkung in K/pel. Beschreibung des 
Krankheitsbildes. Zurücklassung eines Belagerungs-
heerés vor Kruja. Mehmét geht zunächst ins Balkan-
Gebirge, dann nach K/pel. 

16: 
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TABULA NOTARUM IN APPARATO CRITICO ADHIB ITARUM 

I. CODICES 

S = codex Constantinopolitanus 
Seragliensis G . I .3 

Τ = codex Tischendorf 

II. CETERA 

( > = litterae adiciendae 
[ ] = litterae in codicis lacuna deper-

ditae 
( ) = litterae suppressae 
/ / / / = litterae in rasura deletae 
αααα = litterae quae vix leguntur 

ac = ante correcturam 
add. = addidit, addiderat 
ad 1. = ad locum 
al. = alibi 
app. er. = apparatus criticus 
cf. = confer 
coll. = collato, coUatis 
comp. = compendiose 
corr. = correxit, correctum 
del. = delevit, deletum 
edd. = editores (Müller, Dethier, Grecu) 
eras. = erasit, erasum, erasae 
exh. = exhibet 
fort. = fortasse 
κτλ. = καί τα λοιπά 
1. = lineam 
litt. = litterae, litteras 
marg = in margine 
om. = omisit, omissum 
P· = pagina 
pc = post correcturam 
ras. = rasura 
scr. = scripsit, scriptum 
sl = supra lineam 
var. lect. = varia(m) lectio(nem) 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΓΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 

περιέχουσα τον σκοπόν τοΰ βι-
βλίου και τα έν αύτφ ίστορού-

5 μενα κατ' έπιτομήν και την αίτίαν 
δηλοϋσα της ξυγγραφης. 

περιέχουσα τον σκοπόν τοΰ βι-
βλίου 

και την αίτίαν 
δηλοϋσα της συγγραφής. 

αύτοκράτορι μεγίστω, βασιλεΐ βα-
σιλέων Μεχεμέτει, ευτυχεί, νικητή, 
τροπαιοΰχω, θριαμβευτή, άηττή-

10 τω, κυρίω γης και θαλάσσης θεού 
θελήματι, Κριτόβουλος δούλος 
εύτελής. 

(1) πολλών καί μεγάλων έργων 
αύτουργόν όντα σε όρων, ώ μέ-

15 γιστε αυτοκράτωρ, καί πολλών 
καί μεγάλων (των πάλαι φημί) 
στρατηγών τε καί βασιλέων κρα-
τούντα, ου μόνον Περσών τε καί 
τών άλλων γενών, άλλα δή καί 

20 'Ρωμαίων τε καί Ελλήνων, επί τε 
δόξη καί άνδρεία καί φρονήσει 
καί στρατηγική άρετή ούδ' όσον 
έξεΐναι καί παραβάλλειν, ού δί-
καιον φήθην εκείνους μέν καί τα 

25 έκείνων εργα καί πράξεις έξ έκεί-
νου μέχρι καί νϋν τη διάδοχη τοΰ 
χρόνου παραδοθέντα ταϊς Έλλη-
νικαις ιστορίαις και ξυγγραφαΐς 
αδεσθαι καί θαυμάζεσθαι παρά 

30 πάσι καί μνήμης εις άίδιον άπο-
λαΰειν, σέ δέ τοιοΰτον όντα καί 

αύτοκράτορι μεγίστω, βασιλεΐ βα-
σιλέων Μεχεμέτει, εύτυχει, νικητή, 
τροπαιοΰχω, θριαμβευτή, άηττή-
τω, κυρίω γης και θαλάσσης θεού 
θελήματι, Κριτόβουλος νησιώτης 
δούλος τών δούλων τών σών. 

(1) πολλών καί μεγάλων έργων 
αύτουργόν όντα σε όρών, ώ μέ-
γιστε αύτοκράτωρ, καί πολλών 
και μεγάλων (τών πάλαι φημί) 
στρατηγών τε καί βασιλέων κρα-
τούντα, ού μόνον Περσών τε καί 
τών άλλων γενών, άλλα δή και 
'Ρωμαίων τε καί 'Ελλήνων, έπί τε 
δόξη καί φρονήσει καί άνδρίςι καί 
στρατηγική άρετή ούδ' όσον 
έξεΐναι και παραβάλλειν, ού δί-
καιον φήθην εκείνους μεν καί τα 
έκείνων εργα καί πράξεις εξ έκεί-
νου μέχρι καί νύν τή διαδοχή τοΰ 
χρόνου παραδοθέντα ταΐς Έλλη-
νικαΐς ίστορίαις καί ξυγγραφαΐς 
ςιδεσθαι καί θαυμάζεσθαι παρά 
πάσι καί μνήμης ες άίδιον άπο-
λαύειν, σε δέ τοιοΰτον όντα καί 

Τ S p. V 11 νησιώτης Spc (νησί- in ras.) 
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4 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

τηλικούτον πάσης τε σχεδόν της 
ύφ' ήλίου κρατούντα καί λαμπρούς 
και μεγάλοις σεμνυνόμενον εργοις 
είς τον επειτα χρόνον άμάρτυρον 

5 εχειν την άρετήν καί τα πλείστα 
καί μέγιστα καί κάλλιστα των έρ-
γων των σων ώσπερ τινά των 
αφανών καί άδοξων μηδεμιάς γούν 
μνήμης η ξυγγραφής Ελληνικής 

ίο άξιώσαι τους νυν, αλλ' έάσαι 
ταύτα λήθης παραδοθήναι βυθοϊς, 
καί τα μεν των άλλων εργα σμικρά 
τε οντα και κατ' ουδέν έπεοικότα 
τοις σοίς πολύ τοι έπιφανέστερα 

15 καί έπικυδέστερα είς άνθρώπους 
ενεκά γε Ελλήνων καί της Ελλή-
νων ιστορίας γενέσθαι, τάς δέ σας 
πράξεις μεγίστας τε ούσας καί 
κατ' ουδέν άπεοικυίας των Άλεξ-

20 άνδρου του Μακεδόνος καί των 
κατ' έκεϊνον στρατηγών τε καί 
βασιλέων μη Έλληνικώς εις τους 
Έλληνας έκδοθήναι μηδέ τφ μετά 
ταύτα χρόνφ παραδοθήναι είς 

25 επαινον μέν άγήρω καί τιμήν τού 
κατωρθωκότος, μίμημα δέ καί μά-
θημα κάλλιστον τοις σπουδαίοις, 
καίτοι σύ γε δή μόνος βασιλέων 
ή κομιδή συν ολίγοις εργα συνηψας 

30 καί λόγους καί φιλοσοφίαν καί 
βασιλείαν ό αυτός ών βασιλεύς 
τ άγαθός κρατερός τε μαχητής. 

(2) διό δή μοι καί προσήκον τε 
άμα καί δίκαιον εδοξε τή ση άγαθή 

35 τύχη θαρρήσαντι τον παρόντα 

τηλικούτον πάσης τε σχεδόν της 
ύφ' ήλίου κρατούντα καί λαμπροϊς 
καί μεγάλοις σεμνυνόμενον εργοις 
ές τον επειτα χρόνον άμάρτυρον 
εχειν τήν άρετήν καί τα 

μέγιστα καί κάλλιστα των έρ-
γων τών σών ώσπερ τινά τών 
αφανών καί άδοξων μηδεμιάςγούν| 
μνήμης ή ξυγγραφής Ελληνικής 
άξιώσαι τούς νύν, άλλ' έάσαι 
ταύτα λήθης παραδοθήναι βυθοϊς, 
καί τα μέν τών άλλων εργα σμικρά 
τε οντα καί κατ' ουδέν έπεοικότα 
τοις σοίς πολύ τοι έπιφανέστερα 
καί έπικυδέστερα ές άνθρώπους 
ενεκά γε 'Ελλήνων καί τής Ελλή-
νων Ιστορίας γενέσθαι, τάς δέ σας 
πράξεις μεγίστας τε ούσας καί 
κατ' ουδέν άπεοικυίας τών 'Αλεξ-
άνδρου τού Μακεδόνος καί τών 
κατ' έκεϊνον στρατηγών τε καί 
βασιλέων μή Έλληνικώς ές τούς 
Έλληνας έκδοθήναι μηδέ τω μετά 
ταύτα χρόνω παραδοθήναι είς 
επαινον μέν άγήρω καί τιμήν τού 
κατωρθωκότος, μίμημα δέ καί μά-
θημα κάλλιστον τοις σπουδαίοις, 
καίτοι σύ γε δή μόνος βασιλέων 
ή κομιδή συν όλίγοις έργα συνηψας 
καί λόγους καί φιλοσοφίαν καί 
βασιλείαν ó αύτός ών βασιλεύς 
τ' άγαθός κρατερός τε μαχητής. 

(2) διό δή μοι καί προσήκον τε 
αμα καί δίκαιον εδοξε τη ση άγαθή 
τύχη θαρρήσαντι τον παρόντα 

11 λήθης . . . βυθοίς cf. N.B.Tomadakes, 'Αθηνά 64 (1960), 3 - 8 31-32 βασιλεύς -
μαχητής : Hom. II. 3,179 (de Agamemnone) βασιλεύς τ άγαθός κρατερός τ' αίχμητής, 
cf. Ameis-Hentze ad 1. 

Τ 15 έπικηδέστερα Τ 26 κατορ- S p . V - V I 2 υφηλίου S 23 μηδέ S 
θωκότος Τ 29 συνήψας Τ (hoc mendum non amplius notatur) 26 

κατορθωκότος S 29 συνήψας S 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1 - 4 5 

πόνον άναδέξασθαι καί τάς σας 
άριστείας και πράξεις πολλφ των 
άλλων διαφέρουσας κατά τε πλή-
θος καί μέγεθος ώς οίόν τέ μοι 

5 Ελληνική ξυγγραφή παραδοϋναι. 
(3) ίσως μεν γαρ και πολλοί των 
έλλογίμων Άρράβων τε καί Περ-
σών άκριβέστερον άναγράψουσι 
ταύτας καί τοις εφεξής παρα-

10 δώσουσιν έπιστάμενοί τε καλώς 
καί παρηκολουθηκότες τοις ερ-
γοις, ουδέν δέ οίον ή τών Ελλή-
νων φωνή μέγιστον έχουσα παρά 
πάσι το κλέος- κάκεΐνα μεν Πέρ-

15 σαις καί Άρραψιν έσται γνώριμα 
μόνοις και τοις έπαΐουσι την έκεί-
νων φωνήν, ταύτα δε ούχ Έλλησι 
μόνον, άλλα καί τοις έσπερίοις 
άπασι τών γενών και δή καί τοις 

20 έξω Στηλών καί τοις τάς Βρετανι-
κός Νήσους οίκούσι καί πολλοίς 
άλλοις κοινή τις έσται φιλοτιμία 
καί θαύμα εις την έκείνων γλώτ-
ταν έρμηνευθέντα φιλέλλησί τε 

25 οΰσι καί τα τοιαύτα σπουδαίοις. 
ô δή με και μάλλον έπήρε προς 
τοϋτο, πολλούς έξειν λογιζομένω 
καί κριτάς καί μάρτυρας της έμής 
ξυγγραφής. 

30 (4) τοίνυν, ώ μέγιστε αυτοκρά-
τωρ, πολλά μογήσας ήδη (ουδέ 
γάρ αυτός τοις έργοις έπέστην, 
ϊνα δή καί το άκριβές τούτων 
είδείην, άλλ' ίστορών τε άμα καί 

πόνον άναδέξασθαι καί τάς σάς 
άριστείας καί πράξεις πολλώ τών 
άλλων διαφερούσας κατά τε πλή-
θος καί μέγεθος ώς οιόν τέ μοι 
Ελληνική ξυγγραφή παραδοϋναι. 
(3) 'ίσως μεν γάρ καί πολλοί τών 
έλλογίμων Άρράβων τε καί Περ-
σών άκριβέστερον άναγράψουσι 
ταύτας καί τοις μεθ' ημάς παρα-
δώσουσιν έπιστάμενοί τε καλώς 
καί I παρηκολουθηκότες τοις έρ-
γοις, ουδέν δέ οίον ή τών Ελλή-
νων φωνή μέγιστον έχουσα παρά 
πάσι το κλέος- κάκεΐνα μεν Πέρ-
σαις καί Άρραψιν έσται γνώριμα 
μόνοις καί τοις τήν έκείνων έπαΐ-
ουσι γλώτταν, ταϋτα δέ ούχ Έλλησι 
μόνον, άλλά καί τοις έσπερίοις 
άπασι τών γενών καί δή καί τοις 
έξω Στηλών καί τοις τάς Βρετανι-
κός Νήσους οίκούσι καί πολλοίς 
άλλοις κοινή τις έσται φιλοτιμία 
καί θαϋμα ές τήν έκείνων γλώτ-
ταν έρμηνευθέντα φιλέλλησί τε 
ούσι καί τα τοιαύτα σπουδαίοις. 
δ δή με καί μάλλον έπήρε προς 
τοϋτο, πολλούς έξειν λογιζομένω 
καί κριτάς καί μάρτυρας τής έμής 
συγγραφής. 

(4) τοίνυν, ώ μέγιστε αυτοκρά-
τωρ, πολλά πονήσας ήδη (ουδέ 
γάρ αυτός τοις έργοις παρήν, ινα 
δή καί το άκριβές τούτων είδέναι 
έχοιμι, άλλ' ίστορών τε άμα καί 

12—14 ή — κλέος : cf. Laon. Chale. I, p. 2,12-15 Darkó ή γε τών Ελλήνων φωνή πολλαχή 
άνά τήν οίκουμένην διέσπαρται καί συχναίς έγκαταμέμικται και κλέος μεν αύτη μέγα 
31 πολλά μογήσας : Horn. II. 2,690 et al. 

Τ 7 'Αράβων Τ 15 "Αραψιν Τ 
16—17 έπαΐουσι τήν έκείνων φωνήν Tpc : 
έπαΐουσι της έκείνων φωνής Tac 27 
λογιζομένω Τ : λογιζόμενον Müller 

S p. VI-VII 9 μεθ' ήμάς S marg : έξης 
S 27 λογιζομένω S : λογιζόμενον Mül-
ler 33—34 είδέναι έχοιμι S marg : είδεί-
ην S 
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6 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

πυνθανόμενος των είδότων καί ώς 
ένήν ακριβώς έξετάζων) ξυντέ-
ταχα τούτο το βιβλίον έν πέντε 
τμήμασι διελών, άρχήν της ξυγ-

5 γραφής ποιησάμενος, ήνπερ καί 
αυτός έποιήσω της βασιλείας έκ 
της 'Ασίας εις την Εύρώπην το 
πρώτον διαβάς μεταστάντος σοι 
του πατρός, 

ίο (5) περιέχει δε τον πόλεμον 
'Ρωμαίων καί την της Πόλεως 
αλωσιν τά τε της Αίνου καί τών 
Φωκέων και δη καί τών Τριβαλ-
λών, ώς έπράχθη, καί την ολην 

15 τούτων καταστροφην καί δουλεί-
αν" (6) ετι δε την εις Πελοπόννη-
σον πρώτην καί δευτέραν είσ-
βολήν, καί ώς έχει-
ρώθη πάσα καί αί έν αύτη πόλεις 

20 

25 καί τα φρούρια 
καί κατέστη 

φόρου ύπο-
τελής· 

30 
(7) προσέτι δε τά κατά 

Σινώπην καί Τραπεζούντα, πόλεις 
λόγου άξίας καί τών ονομαστών, 

καί ώς προσ-
35 εχώρησαν αΰται ομολογία καί 

πάσα ή τούτων εξω χώρα καί κατ-
ήκοος γέγονε τω βασιλεΐ" (8) ετι 

4—5 άρχήν — ήνπερ καί 
καί κτλ. 

Τ 

πυνθανόμενος τών είδότων καί ώς 
ένην ακριβώς έξετάζων) ξυνέ-
γραψα τουτί το βιβλίον έν πέντε 
τμήμασι διελών, άρχήν τής ξυγ-
γραφής ποιησάμενος, ήνπερ καί 
αυτός έποιήσω τής βασιλείας έκ 
τής 'Ασίας ες τήν Εύρώπην το 
πρώτον διαβάς μεταστάντος σοι 
τού πατρός. 
(5)—(15) περιέχει δε τον πόλεμον 
'Ρωμαίων καί την τής Πόλεως 
αλωσιν τά τε τής Αίνου καί τών 
Φωκέων καί δή καί τών Τριβαλ-
λών, ώς έπράχθη, καί τήν ολην 
τούτων καταστροφην καί δουλεί-
α ν έτι δε τήν ές Πελοπόννη-
σον πρώτην καί δευτέραν έσ-
βολήν τού βασιλέως, καί ώς ύπ-
ηγάγετο πάσαν καί τάς έν αύτη 
πόλεις | έχειρώσατο, τάς μέν ομο-
λογία, τάς δέ καί πολέμω, έχυρω-
τάτας τε ούσας καί λόγου άξίας, 
Κόρινθόν τέ φημι καί Σπάρτην καί 
Τέγεαν καί Πάτρας τής 'Αχαΐας, 
καί φρούρια έξείλε πλείστα καί 
έρυμνότατα καί κατέστησε πάσαν 
τήν Πέλοπος φόρου υποτελή' 
τήν τε ές τήν Ίλλυρίδα πρώτην 
έσβολήν καί δήωσιν ταύτης καί 
λείας ελασιν οτι γε πλείστης" 
προς δέ τούτοις τά τε κατά 
Σινώπην καί Τραπεζούντα, πόλεις 
μεγάλας τε καί εύδαίμονας καί 
βασίλεια ούσας, καί ώς παρ-
εστήσατο ταύτας όμολογίςι καί 
πάσαν την έξω χώραν αύτών έχει-
ρώσατο' 

S p. VII—VIII 3—4 έν πέντε τμήμασι 
διελών S marg 23 σπάρτιν S 24 
τέγεαν Spc : τέγειαν ut videtur Sac 25 
έξείλε S marg 

: Jos. BJ I 30 ποιήσομαι δέ ταύτην τής έξηγήσεως άρχήν, ήν 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4-13 7 

γε μην την έπανάστασιν Δράκουλι 
καΐ Γετών άποστασίαν καί την 
εις την αυτών είσβολήν τοϋ βασι-
λέως καί καταστροφή ν καί δου-

5 λείαν σφών καί ώς κατέστη κύριος 
τούτων ό 'Ράδος παρά τοϋ βασι-
λέως άπελαθέντος Δράκουλι τοϋ 
άδελφοϋ, (9) την τε Μιτυλήνης 
καί Λέσβου αλωσιν πάσης, νήσου 

ίο μετά γε τάς πρώτας μιας δη των 
ονομαστών καί πάνυ γνωρίμων 
έπί τε δόξη καί μεγέθει καί δυ-
ναστείςι καί πλούτω" (10) ετι δέ 
την ές Δαλμάτας καί Βόστρους 

15 καί Παίονας πρώτην καί δευτέραν 
είσβολήν, καί ώς εχειρώθη πάσα 
ή τούτων καί κατεστράφη πο-
λίσματά τε έάλω καί φρούρια 
όλίγου δείν τριακόσια καί οί 

20 τούτων ηγεμόνες έλήφθησαν 
(11) προς δέ γε την εις 'Ιλλυριούς 
τους εν τφ Ίονίψ Κόλπω πρώτην 
καί δευτέραν είσβολήν καί την 
τούτων καταστροφήν (12) τόν τε 

25 πενταετή πόλεμον Ενετών καί 
την τούτων πρώτην καί δευτέραν 
ήτταν εν Πελοποννήσω παρά τών 
σατραπών, καί ώς έστόρεσε το 
τούτων φρόνημα βασιλεύς- (13) 

30 προς δέ τούτοις οίκοδομάς τε 
λαμπρός έν τη Πόλει 

νεών τε και νεωρίων 
καί βασιλείων καί άγορών καί 
στοών και λουτρών καί δη (και) 

35 τειχισμούς τε καί συνοικίσεις 
φρουρίων καί πολισμάτων πάνυ 

προς δέ γε οίκοδομάς 
έν τη Πόλει λαμπράς τε καί 
πολυτελείς νεών τε καί νεωρίων 
καί βασιλείων και άγορών 

καί φρουρίων, 

28—29 έστόρεσε - φρόνημα : Thuc. VI 18,4 στορέσωμεν το φρόνημα 

Τ 6 ó 'Ράδος Müller : Όράδος Τ S p. Vili 30 γε Ssl 31 τε Ssl 32 
7—8 τοϋ άδελφοϋ Τ marg 32 νεών Τ νεών S καί νεωρίων S marg 
34 (καί) add. Kambylis 35 συνοικίσεις 
scripsi : συνοικήσεις Τ 
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8 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

χρησίμων καί άναγκαίων των γε 
κατά τον του Ελλησπόντου καί 
Χερρονήσου πορθμόν καί τον του 
Βοσπόρου, καί ετερα 

5 ουκ όλίγα τοιαύτα καί δή καί δη-
μηγορίας των πάνυ σπουδαίων 
του βασιλέως, (14) χρόνου τε 
πλήθος, έν οις ταϋτα έγένετο, έτη 
επτά προς τοις δέκα. 

ίο (15) ταϋτα δή πάντα ξυναγαγών 
τε καί άφηγησάμενος έν τωδε τφ 
βιβλίω πέμπω τούτο τή 
βασιλική σου έπιστασίςχ καί σοφίςι 
δοκιμασθησόμενόν τε καί κρι-

15 θησόμενον. (16) κάν μεν τι γεν-
ναΐον εύρεθή παρ' αύτω τή τε 
άληθείςι ξυμβαϊνον και των σων 
έργων έφάμιλλον τή τε βασιλική 
κυρωθείη ψήφφ, χάριν τε όμολο-

20 γήσομεν τω τε θεφ καί σοί, βασι-
λεύ, τοιαύτην ύλην ήμϊν παρα-
σχόντι ταϊς άρίσταις των πράξεων 
εις έπίδειξιν των ήμετέρων λόγων, 
καί άμα θαρρούντες προς δλον 

25 τον έξης άγώνα άποδυσόμεθα καί 
μετά χαράς προς τα λοιπά των 
έργων χωρήσομεν, ά συν θεώ σοι 
πεπράξεται, πυθόμενοι δή μόνον 
καί πολλά των σφόδρα άναγκαίων 

30 και άγνοουμένων ήμιν. 

(17) εί δε φανώσιν 
οί ημέτεροι λόγοι πολλω των σων 
έργων οντες καταδεέστεροι καί 

35 προς το μέγεθος τούτων ούκ 
έξικνούμενοι, ô πάσα παθείν αύ-

10—12 ταΰτα -

Τ 3 χερρονήσου Müller : χεροννη-
σου Τ 10 ξυναγαγών Τ marg : ξυγγρα-
ψάμενός Τ 

τά τε άλλα των έργων έξής 
ως επράχθη πάντα καί δή καί δημη -
γορίας των πάνυ σπουδαίων τού 
αύτοκράτορος, χρόνου τε πλήθος 

ετη έπτά 
προς τοις δέκα. 

πέμπω τοίνυν (τούτο) τή 
βασιλική σου έπιστασίςι καί σοφίςι 
δοκιμασθησόμενόν τε και κρι-
θησόμενον. (16) καν μέν τι γεν-
ναϊον εύρεθή παρ' αύτω τή τε 
άληθείςι συμβαίνον καί των σων 
έργων έφάμιλλον τή τε βασιλική 
κυρωθείη ψήφω, χάριν τε όμολο-
γήσομεν τω τε θεώ καί σοί, βασι-
λεύ, τοιαύτην ύλην ήμϊν παρα-
σχόντι ταίς άρίσταις τών πράξεων 
εις έπίδειξιν τών ήμετέρων λόγων, 
καί άμα θαρρούντες προς όλον 
τον έξής άγώνα άποδυσόμεθα καί 
μετά χαράς προς τά λοιπά τών 
έργων χωρήσομεν 

πυθόμενοι δή μόνον 
καί πολλά τών σφόδρα άναγκαίων 
καί άγνοουμένων ήμϊν, | δι' ά δή 
καί ές δεύρο τήν δλην ξυγγραφην 
άνηρτήσαμεν. (17) ει δε φανώσιν 
οί ήμέτεροι λόγοι πολλω τών σών 
έργων οντες καταδεέστεροι και 
προς το μέγεθος τούτων ούκ 
έξικνούμενοι, ö πάσα παθείν αύ-

S p. V i l i - IX 4 τε άλλα — 5 πάντα 
Spc 8—9 έπτά προς τοίς δέκα Spc 12 
τοϋτο addidi 25 έξης Ssl 30 δή Ssl 

βιβλίψ Jos. BJ I 30 ταϋτα πάντα περιλαβών έν έπτά βιβλίοις 
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τους άνάγκη, τό τε βιβλίον ώς 
άχρεΐον άποδοκιμασθή, τηνικαϋτα 
δή καί αυτός πόρρωθεν πρ,οσ-
κυνήσας καί σιωπήν άσπασάμενος 

5 έτερους παραχωρήσω της ιστορίας 
πολλω τα τοιαϋτα'έμοϋ βελτίοσι. 

τους άνάγκη, τό τε βιβλίον ώς 
άχρεΐον άποδοκιμασθη, τηνικαϋτα 
δή καί αύτός πόρρωθεν προσ-
κυνήσας καί σιωπήν άσπασάμενος 
έτέροις παραχωρήσω της ιστορίας 
πολλω τα τοιαύτα έμοΰ βελτίοσιν. 

Τ 6 βελτίωσι Τ S p. IX 6 βελτίωσιν S 
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ΚΡΓΓΟΒΟΫΛΟΥ 
ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΗ 

περιέχει ήδε άρχήν της βασιλείας Μεχέμετι μεγίστου αύτοκράτορος 
και πάροδον ές αυτήν, εργα και πράξεις αύτοΰ τειχισμόν τε του έν 

5 Βοσπόρψ νέου φρουρίου πόλεμόν τε της Κωνσταντινουπόλεως καΐ 
αλωσιν ταύτης, χρόνου πλήθος Ιτη τρία. 

S p. 1 6 ετη //// τρία S marg 
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12 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

σημείωσαι τάς αίτιας της συγγραφής 

1 (1) Κριτόβουλος ό νησιώτης, τα πρώτα τών 'Ιμβριωτών, την ξυγ-
γραφήν τήνδε ξυνέγραψε δικαιώσας μη πράγματα ούτω μεγάλα καί 
θαυμαστά έφ' ημών γεγονότα μείναι ανήκουστα, άλλα ξυγγραψάμενος 

5 παραδοϋναι ταΐς μεθ' ήμάς γενεαΐς, ώς μήτε εργα γενναιά τε καί 
άξιαφήγητα καί τών παλαιών λειπόμενα μηδενός τώ χρόνω καλυ-
φθέντα έξ άνθρώπων άφανισθείη μήτε οί γεγονότες ές ύστερον τα 
μέγιστα ζημιωθεΐεν τοιαύτης άμοιρήσαντες ιστορίας τε καί μαθήσεως, 
καί οί ταύτα δε πράξαντες έχωσί τι μνημεΐον κάλλιστον είς τον έπειτα 

ίο χρόνον της σφών αυτών άνδρίας καί άρετής έκ τησδε της ξυγγραφής 
και της τών έργων άποδείξεως. (2) έδόκει δέ μοι καί διά τόδε ούχ 
ήκιστα άναγκαία είναι ήδε ή νυν ξυγγραφή" τα μεν γαρ παλαιά τών 
έργων πρεσβύτατα οντα και μέγιστα δυσπαράδεκτά πώς εισι καί είς 
άκοήν έρχεται μόγις τω χρόνω ώσπερ γηράσκοντα καί διαπιστούμενα 

15 I ή τφ γε πολλώ της μνήμης συνεθισμώ καί καταφρονείται' πάν γαρ το 
πλεονάζον ές κόρον ήκει, κόρος δέ άηδίαν φέρει, τα δέ δη νυν καινά 
τε όντα καί προσεχή καί ώς γνώριμα εύπαράδεκτά τέ έστι καί κατ-
έχεται καί ώς προσεχή μάλλον θαυμάζεται, καί τοσούτω μάλλον οσω 
καί μάλλον διαφέροντα η καί την πίστιν έχοντα τω σαφεί καί γνωρίμω 

20 χαιρόντων τε τών άνθρώπων ώς τα πολλά τοις καινοτέροις τών έργων 
καί τούτοις μάλλον έθελόντων επεσθαι. (3) δια ταύτα δη καί έτερα 
τοιαύτα άναγκαία μοι κατεφάνη είναι ήδε ή ξυγγραφή" εργα τε γαρ 
δη μεγάλα καί θαυμαστά έν τοις νΰν καιροΐς καί τάδε έπράχθη οία το 
παλαιόν έν Έλλησι καί βαρβάροις, προσέτι δέ καί 'Ρωμαίοις, μεγίστην 

25 άπόδειξιν παρεχόμενα άρετής καί άνδρίας τών έπιφανεστάτων άνδρών 
άρχή τε κατελύθη μεγίστη δη καί πρεσβυτάτη ων ισμεν έν όλίγω χρόνω 
καταπολεμηθεϊσα ή τών 'Ρωμαίων κίνησίς τε μεγίστη δη πάντων γέγο-
νεν αύτη καί μεταβολή πραγμάτων ου τών τυχόντων. (4) γράψω δή 
καθέκαστα ώς έγένετο άκριβώς τους τε λόγους ξυναρμόζων τοις έργοις 

30 τά τε εργα μηδαμού τών καιρών άποδιιστάς έν τε τοις προσώποις καί 

2—3 Κριτόβουλος — ξυνέγραψε : Thuc. I 1,1 Θουκυδίδης 'Αθηναίος ξυνέγραψε κτλ. 
3—4 δικαιώσας — άνήκουστα : Herod. I prooem. μήτε έργα μεγάλα τε καί θωμαστά . . . 
άκλεά γένηται 5—7 ώς μήτε — άφανισθείη : Herod. I prooem. ώς μήτε τά γενόμενα έξ 
άνθρώπων τω χρόνω έξίτηλα γένηται μήτε εργα μεγάλα τε καί θωμαστά κτλ. 22—24 
έργα — βαρβάροις : Herod. I prooem. έργα μεγάλα τε καί θωμαστά, τά μεν Έλλησι, τά 
δε βαρβάροισι άποδεχθέντα 26 άρχή — μεγίστη : cf. Herod. I 53,3 μεγάλην άρχήν μιν 
καταλΰσειν, cf. edam I 90,4 27—28 κίνησις - αϋτη : Thuc. I 1,2 κίνησις γαρ αΰτη 
μεγίστη δή τοις Έλλησιν έγένετο 

S p. 1—2 1 S marg 18 τοσοΰτψ . . . οσω Rödel : τοσούτο . . . οσο S 19 ή 
Müller : εϊ S 26 (έν) όλίγφ S marg : ούκ έν πολλφ S 
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τοις καιροΐς τήν γιγνομένην τάξιν μετά τού προσήκοντος σώζων καί 
δια πάντων τάληθούς πλείστον λόγον ποιούμενος. 

2 (1) τα μεν ούν προ ήμών καί οσα ές τους | άνω χρόνους ήκει τούδε 
τού γένους ή οσα οί εξ εκείνων μέχρις ήμών διαδοχή προσεχεΐ κατ-

5 αγόμενοι βασιλείς αυτών κατά καιρούς έπραξαν εργα γενναία καί θαυ-
μαστά καί πολέμους ους έπολέμησαν και νίκας ας έπεξήλθον, δι' ων 
τήν τών 'Ρωμαίων μεγάλην άρχήν τού χρόνου προϊόντος κατά μικρόν 
έταπείνωσάν τε καί ές τόδε κατηγαγον, εως έχειρώσαντο πάσαν καί 
καθεΐλον τελείως, τα δή τοιαύτα πολλοίς τε ε'ίρηται προ ήμών καί 

10 ήμιν ες το παρόν ού σκοπός περί τούτων διεξιέναι ουδέ της παρούσης 
ύλη νύν ξυγγραφης" άλλα ταύτα μεν ές ύστερον θεού δίδοντος έν 
άλλοις βιβλίοις ξυντάξομεν ιδίαν ξυστησάμενοι πραγματείαν άκριβώς 
έπιμνησθέντες τών τε καιρών τών τε πραγμάτων τών τε καλώς έπεξειρ-
γασμένων αυτά. (2) εί γαρ και πολλοί περί τούτων είρήκασιν, άλλ' 

15 ού κατά τάξιν ούδέ καλώς τε καί ώς εδει την ίστορίαν ξυνέθεσαν, 
άλλ' ώς αν έπήλθεν αύτοϊς ή κατά το δοκούν της γνώμης ή το ξυμ-
βαΐνον της μνήμης ή της τών πραγμάτων πείρας ειχον, της δ' άκριβείας 
όλίγον έφρόντισαν. (3) ούκουν, ού περί τούτων ό λόγος ήμϊν νύν, 
άλλ' όπως τα τού νύν μεγάλου βασιλέως εργα Μεχεμέτεω μέγιστά τε 

20 όντα καί μηδεμίαν ύπερβολήν τοις προ αύτών κατα|λείποντα ίδίςι 
ξυγγραφη τε καί άφηγήσει τοις μεθ' ήμάς παραδώμεν μίμημά τε καί 
σπούδασμα κάλλιστον τοις αίρουμένοις τε καί ψυχής άνδρίαν ύπο-
φαίνουσι προθέντες αύτά. (4) τοσούτον γαρ ούτος ού μόνον τών 
άλλων τούς προ αύτού, άλλα δή καί τούς εκ γένους αύτω βασιλείς 

25 κατά τε άρετήν καί άνδρίαν καί στρατηγίαν καί τύχην καί τήν τών 
πολεμικών έμπειρίαν ύπερεβάλλετο, οσον έκεινοι τούς προ αύτών τε 
καί κατ' αύτούς γενομένους τούτοις άπέκρυψαν. 

παραίτησις 

3 (1) παραιτούμαι δε τούς τε νύν τούς τε χρόνω ύστερον ποτε ξυν-
30 εσομένους τηδε τη ξυγγραφη μηδεμίαν άβελτερίαν ή κακοήθειαν κατα-

7—9 την τών 'Ρωμαίων — τελείως : Laon. Chale. I, p. 7,5 Darkó ώς τα τών 'Ελλήνων 
πράγματα κατά βραχύ άπώλετο φθειρόμενα ύπό Τούρκων 16—18 ώς αν - έφρόν-
τισαν : cf. Thuc. I 22,2—3 ούδ' ώς έμοί δοκεϊ, άλλ'. . . άκριβείςι περί έκαστου έπεξελθών 
. . . ώς έκατέρων τις εύνοιας ή μνήμης εχοι 16—17 ώς άν . . . της μνήμης : Aristid. 
Panath. p. 9,11 Lenz-Behr οί δ' άπό στόματος ούτωσί κατά το συμβαίνον της μνήμης 
29 —p. 14,3 παραιτούμαι — έκπομπεύειν : Aristid. Panath. p. 8,3—7 L.-B. μηδείς δε ύμών, 

S p. 2—4 11 ές Ssl 15 ξυνέθεσαν Spc : ξυνέθεντο Sac 16 ώσάν S 18 ούκουν 
ού S : ούκουν Müller : ούκούν ού Grecu 28 S marg 
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γνώναι ήμών, εί μήτε ξυναλγούντες ταίς ήμετέραις κακοπραγίαις μήτε 
δή ταίς του γένους βαρούμενοι ξυμφοραίς προηρήμεθα άναγράφειν 
τε καί φανερώς έκπομπεύειν καί διασύρειν τα οικεία κακά δέον ξυν-
καλύπτειν μάλλον ές δύναμιν καί μηδαμού τοις πολλοίς εκφορά καθ-

5 ιστάν. (2) πρώτον μεν γαρ ούχ ώστε μέμψιν τινά περιάψαι τω γένει 
ούδ' έπί τφ κακώς ειπείν τε καί διασύραι τα ήμέτερα ές τόδε προ-
ήχθημεν πόρρω γαρ τοϋτο και της παρούσης πραγματείας καί του 
προκειμένου σκοπού, άλλα δή καί του ήθους ήμών. ούχ ούτω γαρ ήμεϊς 
ανάλγητοι καί πικροί | τήν γνώμην ώστε προς τοις οΰσι κακοϊς άντί 

ίο τού συναλγείν μάλλον καί κατηγορίαν προστρίβειν εθέλειν καί περιάπ-
τειν τω γένει. (3) επειτα ούδ' ούτως εύήθεις ή διακρίσεως άμοιροι καί 
τών άνθρωπίνων πραγμάτων όλως έκτος ώς μήτε τάς τούτων είδέναι 
τύχας τε καί μεταβολάς μήτε το άστατον καί άβέβαιον καί άνώμαλον, 
άλλ' εν τοσαύτη ξυγχύσει καί αταξία πραγμάτων καί τοις κοινοίς 

15 της φύσεως άρρωστήμασι παρά μόνου του ήμετέρου γένους ζητείν 
το υγιές τε καί στάσιμον καί όλως άκίνητον ώς άν εξω τούτων παντά-
πασιν οντος ή κρείττονος τίνος φύσεως καί μηδαμού δυναμένου ξυμ-
φέρεσθαί τε καί ξυμμεταβάλλειν τοϊς άλλοις. (4) τίς γαρ ούκ οϊδεν, 
ώς, έξότου γεγόνασιν άνθρωποι, τα της βασιλείας καί της άρχής ούδ' 

20 ολως εμεινεν έπί τών αύτών ούδ' ένί γένει τε καί εθνει περιεκλείσθη, 
άλλ' ώσπερ πλανώμενά τε άεί καί εξ έθνών εθνη καί τόπους έκ τόπων 
άμείβοντα πανταχού μεταβέβηκέ τε καί περιέστη, νύν μεν ές Άσσυ-
ρίους καί Μήδους καί Πέρσας, νύν δε ές Έλληνας καί 'Ρωμαίους 
κατά καιρούς τε καί περιόδους ένιαυτών επιχωριάσαντά τε καί ούδέ-

25 ποτε επί τών αύτών βεβηκότα; (5) ούδέν τοίνυν θαυμαστόν | καί νύν 
τα έαυτών δράσαί τε καί παθείν καί 'Ρωμαίους μεν την άρχήν καί τήν 
τύχην άπολιπείν, προς ετέρους δε διαβήναί τε καί μεταχωρήσαι, 
ώσπερ έξ άλλων ές τούτους, πανταχού τήν ιδίαν φύσιν τε καί τάξιν 
τηρούντα. (6) πώς οΰν ενεστιν ήμίν δικαίως τού γένους κατηγορείν 

30 ώς μή δυνηθέντος διά τέλους κατασχείν τήν εύδαιμονίαν καί τηρήσαι 
τήν άρχήν καί τήν τύχην άπαρασάλευτον; (7) εί δέ τίνες εν καιροίς 
ιδίοις τών πραγμάτων έπιστατούντες μοχθηρία φύσεως κακοί γεγόνασι 

ώ νυν τε παρόντες τοίς λόγοις καί χρόνψ συνεσόμενοι, μηδεμίαν προπέτειαν μηδε εύ-
ήθειαν καταγνω του παντός εγχειρήματος, εί μήτε . . . μήτε . . . ΐιπέστημεν έκ τοϋ 
φανερού τοσούτον άγώνα 5—11 πρώτον μεν γαρ . . . έπειτα ούδ' ούτως : Aristid. 
Panath. p. 8 , 7 - 9 L.-B. μάλιστα μεν γαρ . . . επειτ' ούδ' έμε 22—27 πανταχού - δια-
βήναί τε καί μεταχωρήσαι : Jos. BJ II 360 προς οΰς μεταβέβηκεν ή τύχη προσκυνοϋσιν, 
V 367 μεταβήναι γαρ προς αυτούς πάντοθεν τήν τύχην καί κατά Ιθνος τον θεόν έμπερι-
άγοντα τήν άρχήν κτλ. 22—23 ές Άσσυρίους - 'Ρωμαίους : cf. Laon. Chale. I, 
p. 3 , 1 2 - 4 , 4 Darkó 

S p. 4—6 2 βαρρούμενοι S 16 ώσάν S 22 ές Spc : είς Sac 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 3 ,1 -4 ,2 15 

περί την άρχήν και τοις πράγμασιν ουκ εις δέον έχρήσαντο, ούκ έστι 
τούτο τού γένους άμάρτημα, άλλα των κακώς τε καί ώς ούκ έδει 
χρησαμένων τοις πράγμασιν- ους καί δίκαιον μόνους εύθύνειν, άλλα μή 
του γένους κατηγορεϊν, ώσπερ δή καί τους άγαθούς νυν έπαινεΐν καί 

5 τα τούτων έργα εκ παντός τρόπου θαυμάζειν τε καί κοσμειν καί μή δια 
την ένίων ρςιθυμίαν τε καί κακίαν άποστερεΐν έθέλειν τούτους των 
επαίνων καί των άθλων της άρετής" άλλ' ού δίκαιον. (8) τούτο τοίνυν 
καί Ίώσηπος ό 'Εβραίος είδώς φιλαλήθης ων καί τοις πράγμασι καλώς 
έφιστών έπαινεΐ μέν έν τω της άλώσεως βιβλίω τήν 'Ρωμαίων τύχην 

ίο καί άρετήν και τώ λόγφ φιλαλήθως έπαίρει, καθάπτεται δέ τών έν 
τω γένει | φανέντων κακών τούς τε μηδέν ήδικηκότας τών ονειδών 
άπαλλάττεί" ô δή και ήμεϊς εξ άπαντος τρόπου ποιήσομεν μηδέν ύπο-
στειλάμενοι το παράπαν, άλλ' έν πάσι τό τε προσήκον καί τήν άλήθειαν 
σφζοντες. καί τούτων μέν άλις, τών δέ προκειμένων έχώμεθα. 

15 άρχή τής ιστορίας 

4 (1) έτος μέν οΰν ένειστήκει τών άπ' άρχής εννατον καί πεντηκοστόν 
προς τοις έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις, καί τελευτφ τον βίον 
Μωράτης ό βασιλεύς ζήσας τά πάντα δύο καί πεντήκοντα έτη, άρξας 
δέ εν καί τριάκοντα, άνήρ άριστος έν πάσι καί μεγαλόφρων, άλλα δή 

20 καί στρατηγικότατος καί πολλά παρά τον βίον έπιδειξάμενος έργα 
γενναία και θαυμαστά, ώσπερ δή μαρτυρούσιν αί πράξεις αύταί, τού 
λαμπροτάτου γένους ων Άτουμάνων έκτος αυτός ευγενής εξ ευγενών. 

δρα τήν γενεάν άνωθεν τού βασιλέως γενεαλογουμένου άπό 
Περσέως καί Άχαιμένου τών ευγενών 'Ελλήνων άνωθεν 

25 (2) ούτοι δέ τού παλαιτάτου γένους εισίν Άχαιμενιδών τε καί Περ-
σειδών, άφ' ών δή γενών οί τών Περσών βασιλείς πάντες κατήγοντο. 
ήσαν μέν γάρ δή καί άλλα γένη Περσών, ώς 'Ηρόδοτος ιστορεί, άλλα 
δημοτικά καί κοινά, ταύτα δέ μόνα εξαίρετα ήσαν τών βασιλέων τό 

16-17 annus 1450/51 

8—12 Ίώσηπος ό Εβραίος — άπαλλάττεί : Jos. in libris qui De bello Judaico inscribuntur 
27 ώς Ηρόδοτος ιστορεί : Herod. I 125,3-4 

S p . 6 - 7 4 νυν Ssl 15 S marg 16 εννατον Spc (εννα- in ras.) 19 εν Spc (in 
ras., post §v 2—3 litt, eras.) 23—24 S marg (post καί 5—6 litt, eras.) 
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16 KP ITOB ΟΥΛΟΥ 

άνέκαθεν άπό Άχαιμένους καί Περσέως έχοντα την άρχην- οΰτοι δ' 
ήσαν Έλληνες άπό Δαναού καταγόμενοι και Λυγκέως, οΐτινες Αιγύπ-
τιοι οντες το εξαρχής έκ πόλεως Χέμμιος της έν τφ Έλει κειμένης ές 
την Ελλάδα μετψκίσθησαν. χρόνοις δ' ύστερον οί τούτων άπόγονοι 

5 κατά συμφοράς, Άχαιμενίδαι τε καί Περσεΐδαι, διαβάντες ές την 
Άσίαν έν Περσίδι την άρχήν κατεστήσαντο καί τελευτήσαντες οΰτοι 
κατέλιπον τό τε γένος καί τήν έπωνυμίαν τφ τόπφ. (3) τελευτήσαντος 
δ', ηπερ | εφην, Μωράτεω παραλαμβάνει τήν βασιλείαν Μεχεμέτης ó 
τούτου υιός έβδομος αυτός εικοστόν ετος άγων ήδη τής ήλικίας μετά-

10 πέμπτος έξ 'Ασίας γεγονώς" έκεϊ γαρ είχε τήν άρχήν δόντος αύτω του 
πατρός. 

δρα σημεία παρακολουθήσαντα ξένα επί τη εις 
τήν βασιλείαν παρόδω του βασιλέως 

(4) πολλά δ' ευθύς τότε καί παρά τό είωθός ύπεσήμηνε τό θείον 
15 άήθη τέ τινα καί τερατώδη, ώσπερ δή κάν τη τούτου γεννήσει, ούτω 

δή κάν τη εις τήν βασιλείαν παρόδφ· σεισμοί τε γαρ άήθεις καί ξένοι 
γεγόνασι καί βρασμοί γής καί τα έξ ουρανού, βρονταί τε καί άστραπαί 
σκληραί καί σκηπτοί καί πρηστήρες φρικώδεις καί σέλας όρώμενον 
καί οία πολλά πολλάκις προφοιβάζειν φιλεΐ τό θείον έπι ταίς μεγίσταις 

20 των καθεστώτων καινοτομίαις τε καί μεταβολαϊς. οΐ τε μάντεις τε 
καί θεοφορούμενοι καί δή καί χρησμολόγοι καί θεοπρόποι πολλά 
έπεθείαζόν τε καί ηδον επί τε τοις μέλλουσι γίνεσθαι καί άμα παρα-
δηλούντα τήν τού νέου βασιλέως έσομένην περί πάντα τύχην καί 
άρετήν καί ώς μέγιστον έν πάσιν εσται τό κράτος αύτω καί πάντας 

25 ύπερβαλείται τους προ αύτού βασιλέας πολλω τινι καί άπείρω τω μέσω 
έπί τε δόξη καί πλούτψ καί δυναστείςι καί κατορθώμασι. 

5 (1) καταστάς δέ κληρονόμος μεγάλης άρχής καί πολλών μέν χρη-
μάτων, πολλών δέ οπλών, πολλών δε στρατιωτών τε καί καταλόγων 

1 - 7 άνέκαθεν - τόπφ : cf. Herod. II 91,5; VI 53,2; VII 61,3; 150,2 4 - 5 ot τούτων -
διαβάντες : cf. Aristid. Panath. p. 25,4-5 L.-B. των . . . μεταστάντων κατά συμφοράς 
5 κατά συμφοράς : cf. Thuc. IV 21,3 κατά ξυμφοράς 7—9 τελευτησαντος — ήλικίας : 
Arr. An. I 1,1 λέγεται δή Φίλιππος μέν τελευτήσαι . . . παραλαβόντα δε τήν βασιλείαν 
Άλέξανδρον παΐδα όντα Φιλίππου . . . είναι δε τότε άμφί τα εϊκοσιν ετη 21—22 
χρησμολόγοι - γίνεσθαι : Thuc. II 8,2—3 πολλά δέ χρησμολόγοι ήδον . . . έπί τοις 
μέλλουσι γενήσεσθαι 

S p . 7 - 8 2 Λυγκέως Müller : Λιγγέως S 3 Χέμμιος Müller : Χέμιος S 5 Άχαι-
μενίδαι τε Spc (-ίδαι in ras., τε add. in margine) Περσεΐδαι Spc (-είδαι in ras.) 6—7 
καί — τόπφ Spc (in marg. eras.) 8 post Μωράτεω exh. τοϋ πατρός, sed del. S 22 
ήδον Fatouros coll. Thuc. II 8,2 : είδον S 25 ύπερβαλλεϊται S 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 4,2-5,5 17 

γενόμενος κύριος και τί γαρ ή τα πλείστα καί κράτιστα της 'Ασίας τε 
καί Ευρώπης εχων ύφ' έαυτόν ουκ άποχρήν ένόμισεν αύτω ταύτα ούδέ 
τοϊς παρούσιν ήγάπησεν, άλλ' ευθύς πάσαν έπέτρεχε την οίκουμένην 
τφ λογισμώ καί την ταύτης άρχήν είχεν έν νώ καί προς 'Αλεξάνδρους 

5 έώρα καί Πομπή ίου ς καί Καίσαρας καί τούς κατ' έ|κείνους βασιλείς 
τε καί στρατηγούς. 

σημείωσαι ώς καί φιλόσοφος ήν ό βασιλεύς 

(2) είχε μεν γαρ καί την φύσιν συνεργούσαν καλώς τό τε δραστήριον 
αυτής καί όξύ περί πάντα καί τό της ψυχής άγαν άρχικόν καί βασιλι-

10 κόν, μάλιστα δέ προς τούτο ένηγον αυτόν ή τε σοφία καί τό πάντα 
τα των παλαιών ειδέναι καλώς' ήσκητο γαρ ές άκρον πάσαν την 
Άρράβων καί Περσών καί όση τών Ελλήνων ές την Άρράβων τε καί 
Περσών γλώσσαν μεθερμηνεύθη, λέγω δη τών άπό τού Περιπάτου καί 
τής Στοάς, παιδευταίς χρησάμενος Άρράβων τε καί Περσών τοίς 

15 σπουδαιοτάτοις τε καί σοφοίς τα τοιαύτα. 

σπονδαί τού βασιλέως μετά Κωνσταντίνου 
τού βασιλέως 'Ρωμαίων καί Καραμάνου 

(3) ούτω δέ γνώμης εχων καί τοιούτοις χρώμενος λογισμοίς ούδεμίαν 
άναβολήν έτι δίδωσι τω τε καιρώ καί τοις πράγμασιν, άλλ' ευθύς 

20 όλος γίνεται τούτων, καί πρώτα μέν σπένδεται 'Ρωμαίοις καί βασιλεί 
Κωνσταντίνο), μετά δέ τούτο καί Καραμάνφ τω τής άνω Φρυγίας τε 
καί Κιλικίας έπάρχοντι ες τε τό παρόν λυσιτελείν τούτο τοις αυτού 
πράγμασιν ήγησάμενος. (4) έπειτα ές έξέτασιν καθίσταται τής όλης 
άρχής τάς τε τών ύπ' αύτφ γενών σατραπείας φυλοκρινών καί τούς 

25 μέν έκβάλλων, τούς δέ άντεισάγων τών σατραπών, οσοι τούτω εδόκουν 
στρατηγίςι τε καί ξυνέσει διαφέρειν τών άλλων καί μην καί δικαιοσύνη' 
έμέλησε γαρ καί τούτο προ τών άλλων αύτω τού ώς άριστα καί 
δικαιότατα την ύφ' αύτω πάσαν άρχήν διοικεΐσθαι. 

έξέτασις τών καταλόγων καί τής στρατιάς καί τών έν τέλει 

30 (5) έτι δέ τούς τε καταλόγους καί τάς τάξεις τών στρατευμάτων 

S p. 8—9 1 post γαρ add. άλλο Müller 2 άποχρήν Spc : άποχρών Sac 5 και 
πομπηίους S marg 7 S marg 9 καί όξύ περί πάντα S marg άγαν S marg 13 
μεθ' έρμηνεΰθη S: μεθηρμηνεύθη Müller 16—17 S marg 22 τε S : γε Müller 24 
φυλοκρινών scripsi : φιλοκρινών S : φιλονεικών Müller 
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18 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

έξήταζε τό τε ίππικόν άμα καί όπλιτικόν τους τε έκ τού βασιλικοί} 
ταμιείου τρεφομένους' καί μάλιστα δή την βασίλειον αύλήν δια φρον-
τίδος έποιεΐτο πολλής καί εις έπίδοσιν ήγε, λέγω δή τους νεοδαμώδεις 
τούτους καί πεζεταίρους καί τό περί αυτόν άγημα, ους τη σφών 

5 γλώττη γενητζάρους καλεΐν είώθασι νέον σύνταγμα | της φωνής ση-
μαινούσης, είδώς ταύτη τό κράτος προσόν αύτω καί τη τού σώματος 
φυλακή καί τη τής δλης άρχής. προς δε τούτοις οπλών τε καί βελών 
καί των ές τήν τού πολέμου χρείαν τε καί παρασκευήν αναγκαίων τε 
καί χρησίμων συλλογήν έποιεΐτο. 

ίο έξέτασις τών δημοσίων χρημάτων καί των ταμιευόντων αυτά 

(6) μετά δέ ταύτα τους θησαυρούς άνηρεύνα τούς πατρικούς άνα-
κρίνων ότι μάλιστα τούς τούτων ταμίας τούς τε τών έτησίων φόρων 
άρχοντας άκριβώς έξήταζε καί εις ανάγκην ήγε λογοθεσίων. καί πολλά 
δή τών δημοσίων τε καί βασιλικών χρημάτων εΰρε κακώς δαπανώμενα 

15 καί ές ουδέν άναλισκόμενα δέον, τριτημόριόν που μάλιστα τών έπετεί-
ων φόρων, α καί τω βασιλικω ταμιείψ έπανεσώσατο, εις τε τό εξής 
καλώς διετήρησε τήν τούτων φυλακήν τούς τε ετησίους φόρους εις 
μεγίστην έπίδοσιν ήγαγε πολλούς τε τών φορολόγων άρχόντων σω-
φρονίσας τώ φόβω καί πιστούς καί φρονίμους άντικαταστήσας αυτών 

20 ές τήν τούτων συλλογήν τε καί φυλακήν" ό γάρ τοι πατήρ αύτω 
άπλοϊκώτερόν πως τοις πράγμασι προσεφέρετο καί τών τοιούτων 
βραχύν έποιεΐτο λόγον. (7) διατιθεμένω δέ ταύθ' οϋτως τω βασιλεΐ 
καί τα κατά τήν άρχήν άριστα καί κάλλιστα διοικούντι καί προς 
μειζόνων έργων παρασκευήν έτοιμάζοντι έξήκει τό πεντηκοστόν καί 

25 εννατον ετος προς τοις έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις ολοις, 
πρώτον δέ τής άρχής τω βασιλεΐ. 

6 (1) ó δ ' εύθύς ολος γίνεται τού προκειμένου σκοπού, ó δέ ην" 
φρούριον έρυμνόν εγνω τειχίσαι έν τώ Βοσπόρω άπό τού τής Ευρώπης 
μέρους καταντικρύ τοΰ πέραν φρουρίου τής 'Ασίας, ταύτη η στενότα-

30 τόν τε καί φοωδέστατον, καί διαλαβεΐν τον πορθμόν καί συνάψαι τάς 
ηπείρους άμφοτέρας, Άσίαν τε καί Εύρώπην, καί έπ' αύτω ποιήσασθαι 

2 4 - 2 6 finis anni 1450/51 

S p. 9—10 3 νεοδαμώδεις Müller : νεωδαμώδεις S 4 πεζεταίρους Grecu : πεζαι-
τέρους S 10 S marg (ταμιευόντων scripsi : ταμειευόντων S marg) 13 ήγε Ssl : καθί-
στα S λογοθεσίων S : λογοθεσίων edd. 15—16 έπετείων Müller : έπετίων S 18—19 
σωφρονίσας Müller : σωφρονήσας S 22 διατιθεμένψ δέ ταϋθ' Spc (-τι- et -φ et -θ' 
in ras.) 22—23 οϋτως — άριστα Spc (in ras.) 23—27 καί κάλλιστα — ó δ' εύθύς 
S marg (24—25 έξήκει — έτος et 26 πρώτον in ras.) 29—30 στενώτατάν S 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 5,5-7,3 19 

την τούτων διάβασιν, όταν αύτώ βουλομένφ η, και μή έπ' άλλοις 
είναι διαβήναί τε καί μή μηδέ διισταμένων άρχειν αυτών. (2) ήδει γαρ 
καλώς, όσα και οία πράγματα το τοιούτον παρέσχεν αύτοίς έν τφ 
προτού χρόνφ επί τε τών πάππων | καί τού πατρός καί οσην έναντίω-

5 σιν ήνεγκε τούτο τοις σφών πράγμασι καί ώς ολίγου έδέησε πολλάκις 
την έτέραν αυτούς τών ηπείρων άποβαλεΐν, τούτο μεν τού βασιλέως 
'Ρωμαίων έν έπικαίρω της Πόλεως καθημένου καί έφεδρεύοντος άεί 
τοις καιροΐς τε καί πράγμασι τά τε πολλά θαλαττοκρατούντος και 
έπεξάγοντος αύτοίς εστίν ου τού σφών γένους ôv αν έθέλη καί 

ίο βλάπτοντος, τούτο δέ καί τών 'Ιταλών καί μάλιστα δέ τών Ενετών έν 
ταΐς μεταξύ σφών διαφοραίς τριήρεσιν έπιπλεόντων πολλάκις μακραΐς 
τόν τε Βόσπορον καί Έλλήσποντον και κωλυόντων την τούτων διά-
βασιν. (3) ου ταύτα δέ μόνον ένηγεν αυτόν, άλλ' ότι καί προς τον 
προκείμενόν οί σκοπόν καλώς έχειν έδόκει το φρούριον τειχισθέν και 

15 προς την όσον ού καί μελετωμένην πολιορκίαν της Πόλεως έπιτειχι-
σμόν ένόμιζεν ίσχυρότατον άποκλείων αύτη ού μόνον τάς ηπείρους 
Άσίαν τε καί Εύρώπην, άλλα δή καί τάς θαλάσσας άμφοτέρας, άνω 
μεν τον Εύξεινον Πόντον δια τού Βοσπόρου, κάτω δέ τόν τε Αιγαίον 
καί πάσαν την Έλληνικήν θάλασσαν δια τού Ελλησπόντου. (4) ούτω 

20 δέ διανοηθείς χειμώνος μέν τά προς την οίκοδομήν πάντα κελεύει 
παρασκευάζεσθαι, λίθους τέ φημι καί ξύλα καί σίδηρον καί οσα άλλα 
προς τούτο χρήσιμα, άρχοντας έπιστήσας τοις έργοις | τούς σπουδαι-
οτάτους τε καί έμπειροτάτους έντειλάμενος τήν ταχίστην άπαντά οί 
εύτρεπή θέσθαι ώς άμα ήρι άψομένω τού έργου, και ó μέν ούτως. 

25 πρεσβεία τού βασιλέως Κωνσταντίνου προς τόν αυτοκρά-
τορα Μεχέμετιν μή τειχίζειν το φρούριον άξιούσα 

7 (1) βασιλεύς δέ Κωνσταντίνος καί οί της Πόλεως τούτο μαθόντες 
δεινόν ήγούντο το πράγμα καί μεγάλων κακών άρχήν καί δουλείας 
πρόδηλον άφορμήν νομίζοντες, όπερ ήν άληθές, έπιτειχισμόν σφίσι τε 

30 αύτοϊς και τη πόλει κατασκευάζεσθαι τούτο καί δυσφόρως έφερον. 
(2) έδοξε δ' ούν ώς έκ τών παρόντων αύτοϊς πρεσβείαν τε πέμπειν 
και πειράσθαι, εί δύναιντο, τρόπω παντί τω δυνατώ τήν έπιχείρησιν 
ταύτην κωλύειν καί πέμπουσι δή πρέσβεις. (3) οί δέ άφικόμενοι 

28 μεγάλων κακών άρχήν : Thuc. II 12,3 ήδε ή ήμερα τοίς Έλλησι μεγάλων κακών άρξει; 
cf. Herod. V 97,3 αύται δε αί νέες άρχή κακών έγένοντο Έλλησί τε καί βαρβάροισι 

S p. 10—12 9 ού Ssl : δτε S 15 δσον οΰ S (hoc mendum non amplius notatur) 18 
Αιγαίον Müller : έγαΐον S 24 άψομένω Spc : άψαμένφ Sac 25—26 S marg 33 
πρέσβεις S marg 
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λόγους τε παντο ίο ι ς έχρώντο τών τε ξυνθηκών καί των (ομολογημένων 
άναμιμνήσκοντες καί ώς έν π ά σ α ι ς ταις προγεγενημέναις τε καί άνα-
γεγραμμέναις αύτοίς σπονδα ΐ ς επί τε τών π ά π π ω ν καί του πατρός , 
άλλα δή και αυτού, π α ν τ ά π α σ ι ν άπείρητο μηδένα κτίζειν έν τφδε τω 

5 χ ώ ρ φ μήτε φρούριον μήτε άλλο τι, άλλα καί τον βουλόμενον ή ολως 
έπιχειρήσοντα καί άμφοτέρους κωλύειν τρόπω παντ ί καί δ ιεσώθη το 
έξ έκείνου μέχρι καί νϋν. ,,ό χώρος ελεύθερος, δ ιάβασις δε μόνον 
απλώς" , εφασαν, „τών υμετέρων στρατευμάτων τών τε άλλων άπο-
σκευών έξ ηπε ίρου ές ήπε ιρον" . καί άμα ήξίουν μη|δαμοϋ λύειν τάς 

ίο σπονδάς χθες δή καί πρώην γεγενημένας μικρών ένεκα μηδέ άδ ικε ϊν 
έθέλειν μηδέν άδ ικούντας αυτούς. 

άπόκρισις του βασιλέως Μεχέμετι προς τους πρέσβεις 

8 (1) βασιλεύς δε άποκρίνετα ι τούτοις ' „ούτε άδ ικε ϊν υμάς, άνδρες 
'Ρωμαίοι , ήγούμαι ούτε π α ρ ά τα ξυγκείμενα πράττε ιν καί τάς σπονδάς 

15 έν τωδε τ φ έργω, άσφαλίζεσθαι δέ μόνον τα έαυτού, μη μετά βλάβης 
μέντοι γε υμετέρας" εκαστον δέ τα ίδ ια φυλάττειν καί βεβαιούν μη-
δαμού τους ένσπόνδους βλάπτοντα δ ίκα ιον τέ έστι καί άνεμέσητον καί 
πάσ ιν έφείται. (2) εγώ δέ, ώς όράτε, 'Ασίας τε καί Ε ύ ρ ώ π η ς άρχω 
ηπε ίρων δι ισταμένων άλλήλαις κα ί πολλούς έχω τούς έναντιουμένους 

20 τε καί άνθισταμένους τη ήμετέρς* άρχη έν έκατέρςι τούτων, καί δει 
πανταχού τε παρε ίνα ί με καί άμφοτέραις άρκεϊν, ει γε μή βουλοίμην 
έξίστασθαι τούτων έκών είναι τοις ήμετέροις έχθροϊς. (3) ϊστε δέ 
δήπου καλώς οσα καί ο ϊα π ρ ά γ μ α τ α παρέσχον ήμϊν έπί τούμού πατρός 
αί τριήρεις τών ' Ι ταλών βουλομένοις δ ιαβήναι κατά Πα ιόνων έπελθόν-

25 των τη ημετέρα περιπλέουσαί τε την ήμετέραν θάλασσαν καί κωλύ-
ουσαι δ ιαβαίνε ιν ήμάς. (4) δει οΰν άποτειχ ίσαι τε τήν έπιχείρησιν 
ταύτην αύτοίς καί άσφαλίσασθαι την ήμετέραν καί μή προς τω 
βλαβερφ καί π ά σ ι ν οφλειν αίσχύνην ήμάς ώς μή δυναμένους | φυλάξαι 
τήν ήμετέραν θάλασσαν καί άρχήν. (5) ó δέ χώρος οΰτος, έν φ το 

30 φρούριον μέλλω τειχίζειν, ήμέτερός τέ έστι καί τών ήμετέρων δ ιάβασις 
άνωθεν ά π ό τε 'Ασίας ές τήν Ε ύ ρ ώ π η ν καί ά π ό ταύτης ές τήν έτέραν 
καί ου δει δήπου πολυπραγμονε ΐν ολως υμάς, ε'ί γε βούλοισθε τήν 
είρήνην άγειν, ει μή που καί αυτοί της δ ιαβάσεως ταύτης ειργειν ήμάς 
βούλοισθε' τούτο γαρ άλλος άν εΐη λόγος. (6) σπονδάς δέ ούτε λύω 

35 ούτε βουλήσομαι μενόντων καί υμών κατά χ ώ ρ α ν καί μηδαμού τά 
ήμέτερα πολυπραγμονούντων μηδέ περ ιεργάζεσθαι βουλομένων." 

9 (1) ταύτα άποκρινάμενος αποπέμπε ι τούς πρέσβεις, οί δ ' έπαν-
ήκοντες άπαγγέλλουσι π ά ν τ α τ φ βασιλει Κωνσταντ ίνω και τοις έν τέλει 

S p. 12—14 1 ώμολογημένων Müller : όμολογημένων S 12 S marg 35 χώραν S 
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'Ρωμαίων, τά τε άλλα και δή καί ώς ούκ ένεστιν όλως διακωλϋσαι 
την έπιχείρησιν ταύτην ούτε λόγοις ούτε πειθοί, βία μέντοι γε μόνη, 
εί δύναιντο. (2) οί δέ (καί γαρ έδόκει αύτοϊς το πράγμα σφόδρα 
δεινόν, ώσπερ δήτα καί ήν) μη έχοντες μέντοι γε ö τι καί δράσαιεν 

5 και άκοντες ήσυχίαν ήγον. 

κίνησις του βασιλέως κατά γήν τε καί θάλασσαν και άφιξις 
ες τον Βόσπορον επί τειχισμψ τού φρουρίου 

10 (1) Μεχέμετις δέ ó βασιλεύς, ώς εαρ ύπέφαινεν ήδη καί πάντα 
οί ήν εύτρεπή, πληρώσας τριήρεις τριάκοντα καί καλώς όπλίσας ώς 

ίο ές ναυμαχίαν, εΐ γε τούτου δεήσειεν, εΐ ποτέ τις έναντίωσις ειη, παρα-
σκευάσας δε καί έτερα πλοία σκευαγωγά | πλείστα, άπό Καλλιου-
πόλεως έξέπεμπεν επί Βόσπορον- αύτός δέ στρατώ πολλώ κατά γήν 
έπορεύετο. (2) καταλαβών δέ τον πορθμόν έβδομαΐος καθίζει την 
στρατιάν. καί αυτός άναλαβών τών èv τέλει τινάς, άλλα δή καί γερόν-

15 των ένίους, ους ήδει τών τοιούτων άκριβή πείραν έχοντας, παριππεύων 
κατεσκόπει τον χώρον τήν τε θέσιν αυτού καί το κομιδή στενόν τού 
πορθμού καί σφόδρα συνεσταλμένον τούς τε ελικοειδείς αγκώνας καί 
τών πρωνών τάς πυκνός έξοχάς τε καί ές τα έσω συννεύσεις τε καί 
καμπάς τού τε (5ού τον όξύτατον δρόμον καί τάς έγγινομένας αύτω 

20 δια τούς άγκώνας συνεχείς δίνας καί παλίρροιας καί ιλιγγας καί οσα 
άλλα δυσέκπλωτόν τε καί δυσδιεξίτητον ποιεί τον πορθμόν. (3) α δή 
καί οί παλαιοί τών Ελλήνων κατανοήσαντες Συμπληγάδας τον χώρον 
ώνόμασαν καί Ήρακλέα τε πρώτον έφασαν διαβήναι ταύτας καί μετά 
τούτον (ξύν) τοις Άργοναύταις 'Ιάσονα, συν πόνω μέντοι γε πλείστω 

25 καί τούτους διά τε το κατησφαλισμένον καί οιονεί πεφραγμένον τε καί 
συμπλήττον τη τε στενότητι τού χωρίου καί τού πορθμού καί ταις 
πυκναΐς τών άκρων είσοχαΐς τε καί έξοχαΐς ώς δοκειν κύκλωθεν 
ήπειρον είναι τοις άναπλέουσί τε καί καταπλέουσι, αυτούς δ' εν τω 
μέσω άπειλημμένους ώσπερ έν λίμνη βραχείςι μηδαμού | διέξοδον έχειν, 

30 έτι τε τω πολλω φοθίω καί τή σφοδρςχ φύμη τών καταφερομένων ύδά-
των άτε άπό μεγίστου καί εύρυτάτου πελάγους άνωθεν τού Ευξείνου 

8 ver anni 1452 

18 τών πρωνών τάς πυκνάς έξοχάς : cf. Pi. Ne. 4,52 πρωναί έξοχοι 30 —p. 22,1 τών 
. . . ύδάτων — κατερχομένων : cf. Thuc. IV 24,5 έκ μεγάλων πελαγών . . έσπίπτουσα 
ή θάλασσα 

S p. 14-16 1 φωμαίων Ssl : φωμαίοις S 6—7 S marg (καταγην) 17 έλι,κωειδεϊς 
S 18 ές Ssl : εις S συνεΰσεις S 20 παλλιρροίας S 21 δυσέκπλωτόν Kambylis 
coll. 153,7; 184,18; cf. etiam 36,25.32: δυσέκπλοτόν Spc (-o- in ras.) 24 ξυν add. 
Müller, Dethier (σίιν) συν Grecu (ξύν Müller) : συ μ S 
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22 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

Πόντου κατερχομένων καί ές στενόν κομιδή τελευτώντων τε καί 
ξυγκλειομένων τω τε ώθισμφ καί τη βία τού ρού καχλαζόντων τε καί 
συνελισσόντων άμα καί έποκελλόντων τα σκάφη καί προσαρασσόντων 
ταΐς πέτραις καί καταγνύντων, εί μήπου πολλή τις έπιμέλεια εΐη των 

5 έμπλεόντων καί επιστήμη. (4) άναμετρών δε καί το μεταξύ τοϋ 
πορθμού, ϊναπερ το στενότατον ειη, εύρισκε μάλιστα που σταδίους 
έπτά. 

τειχισμός τού φρουρίου 

11 (1) ταύτα οΰν άπαντα καλώς άναθεωρήσας τε καί κατασκεψάμε-
10 νος τφ τε λογισμφ άριστα διαγνούς, έπεί οί κατεφαίνετο το χωρίον 

έπικαιρότατον, ενταύθα τειχίζειν εγνω το φρούριον- καί διαλαμβάνει 
δη σημείοις τον χώρον, δν εμελλε τειχίζειν. (2) σχεδιάσας δέ τού 
φρουρίου την θέσιν τε καί το μέγεθος των τε πύργων καί μεταπυργίων 
τάς βάσεις καί άποστάσεις ετι τε προπύργια καί επάλξεις καί πύλας 

15 καί όσα άλλα καλώς τε καί ώς ην αύτω κατά νούν, κατακερματίζει 
τοις έν τέλει κελεύσας οτι τάχιστα άνύτειν το έργον καί άθλα πρού-
θηκε κάλλιστα τοις άριστα καί τάχιστα τούτο έξειργασμένοις- καί 
αυτός δέ το παρά την θάλασσαν μέρος τού φρουρίου λαμβάνει. 

σημείωσαι την συντομίαν τού τειχισμού 
20 τού φρουρίου καί ώς ην έχυρώτατον 

(3) άρξάμενος δε της οικοδομής | μεσούντος έαρος ήδη χειρί τε πολλή 
καί δαπάνη καί σπουδή καί άντιφιλοτιμήσει πάντων προς το έργον 
κεχρημένων πριν όλον το θέρος έξήκειν τειχίζει το φρούριον έρυμνό-
τατον πάντη καί άσφαλέστατον καί τών πώποτε φρουρίων όνομαστό-

25 τατον λίθοις τε μεγίστοις λογάδην ξυντεθειμένοις έξειργασμένον σι-
δήρω τε πολλφ και μολύβδω τοις γόμφοις ένισχημένοις καί πολλοίς 
άλλοις κατωχυρωμένον τε καί κατησφαλισμένον πύργων τε πυκνότητι 
καί μεγέθει καί άσφαλείςι ές ύψος ήρμένων μεταπυργίων τε καί επ-
άλξεων καρτερότητι ΰψει τε καί τείχους παχύτητι. 

30 σημείωσαι το σχήμα τού φρουρίου 

(4) εΰρος τφ τείχει, f| εύρύτατον, πήχεις δύο καί δέκα, ύψος δέ 

S p. 16—17 2 καγχλαζόντων S 3 έπωκελόντων S προσαρρασόντων S 6 
στενώτατον S 8 S marg 16 άνΰττειν S 19—20 S marg 26 μολύβδω τοις S : 
μολυβδωτοίς Müller 30 S marg 
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τετραπλάσιον καί μέγεθος δέ ού κατά φρούριον, άλλα πολίχνη 
προσεοικός. τρίγωνον δέ κατασκευάζει του φρουρίου το σχήμα την μέν 
όρθήν γωνίαν άνω προς το αναντες εχον καί τη κορυφή (ήν γαρ 
ήρέμα πρόσαντες το χωρίον) ώσπερ τινά πρόβολον μετά πύργου προ-

5 βεβλημένην Ισχυροτάτου τε καί μεγίστου συνάπτουσάν τε τάς δύο 
έγκαρσίας πλευράς καί φυλάττουσαν, τάς δέ δύο γωνίας της βάσεως 
κάτω περί τον αίγιαλόν εκατέρωθεν της πλευράς, ή τούτον έπέχει, καί 
αύτάς πύργοις Ισχυροτάτοις τε καί μεγίστοις ήσφαλισμένας' καί αύται 
δέ αί πλευραί πύργοις έτέροις πεπύκνωνται έλάσσοσι μέν τω μεγέθει | 

10 των εν ταϊς γωνίαις, δυνάμει δέ ούδέν άποδέουσι. (5) τούτο δέ το 
σχήμα καί ταύτην την θέσιν έμηχανήσατο τού φρουρίου, τη μέν ϊν' ώς 
πλείστον έπέχη τού αιγιαλού δια τάς πετροβόλους μηχανάς, αι πυκναί 
περί αύτόν εμελλον τίθεσθαι τετραμμέναι προς θάλασσαν, ϊνα δή τον 
διέκπλουν κωλύωσι καταγνύσαι τα σκάφη, τη δέ καί την άκραν άνω 

15 κατέχον τε καί φρουρούν καί τους πολεμίους ειργον ώς πορρωτάτω, 
ινα μη υπέρ κεφαλής οΰτοι βάλλοντες τούς έπί των έπάλξεων βλά-
πτωσιν, άλλ' άνασοβώνται πόρρωθεν. 

σημείωσαι την θέσιν των πετροβόλων μηχανών 

(6) τειχίσας δέ τον είρημένον τρόπον επισκευάζει παντοίοις οπλοις, 
20 βέλεσί τε καί τόξοις καί δόρασιν, έτι δέ άσπίσι καί θυρεοϊς καί πολ-

λοίς άλλοις τοιούτοις" προς δέ τούτοις πετροβόλοις μηχαναϊς καί άφ-
ετηρίοις μείζοσί τε καί μείοσι πάσας τάς επάλξεις όπλίζει τών τε 
πύργων καί μεταπυργίων καί προπυργίων, τάς δέ μεγίστας τών μη-
χανών τίθησι παρά την θάλασσαν υπό το τείχος χαμαί πυκνώσας παρ' 

25 ολην την πλευράν τετραμμένας ές θάλασσαν, ηπερ εφην, ουκ έπ' 
ευθείας όρώσας, άλλ' άλλη καί άλλη τού πελάγους καί έπαμφοτεριζού-
σας τάς μέν δεξιάς έπί τα άριστερά, τάς δέ άριστεράς έπί τα δεξιά 
όρώσας τε καί έξ ύπερδεξίων βαλλούσας καί τον διέκπλουν, ηπερ 
εφην, κωλυούσας. (7) άφιεϊσαι γαρ λίθους παμμεγέθεις τε και στρογ-

30 γύλους έν χρω θαλάσσης | ώσπερ νηχομένους άπό τε τού φρουρίου 
τούδε μέχρι τού πέραν και άπ' έκείνου πάλιν έπί τόδε τον αυτόν 
τρόπον ετεραι μηχαναί ουκ έώσι διεκπλεύσαι μη οτι γε όλκάδα ή 
τριήρη ή άλλο τι τών φορτηγών καί σκευαγωγών, άλλ' ούδέ το σμικρό-
τατον άκάτιον τού μη ού κατάξαί τε καί συντρΐψαι καί ύποβρύχιον 

25 ί|περ εφην : 1. 13 28 -29 ηπερ εφην : 1. 13 -14 

S p. 17—19 3 έν ante τη exh. Müller, sed non legitur in S 12 πικναί S 13 τίθε-
σθαι S marg : είναι S 18 S marg 20 θυραιοϊς S 21—22 καί άφετηρίοις S marg 
26 καί άλλη Ssl 28 τε Ssl 32 διεκπλεύσαι Ssl : διαπλεϋσαι S 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



24 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

τφ βυθφ παραδούναι, ούτω τοι νυκτός ώσπερ δή καί ημέρας, ει μή 
που κατά γνώμην ε'ίη γε του φρουράρχου. 

ορα τον τρόπον της συναφής τών ηπείρων 

(8) ούτως αύτφ τα του φρουρίου έμελετήθη καί τούτον τον τρόπον 
5 τάς τε ηπείρους συνήψε καί την διάβασιν ύφ' αύτφ πεποίηται. έπι-

σκευάσας τοίνυν αυτό καλώς καί όπλίσας καί τοις πάσιν άχείρωτον 
καταστήσας ή μάλλον ειπείν ολως άνεπιχείρητον φρουράν τε ίκανην 
έγκαταλιπών καί φρούραρχον ενα τών πιστότατων αύτφ άποδείξας 
ταίς τε μηχαναΐς έπιστήσας τους καλώς τε καί έπιστημόνως χρησο-

10 μένους έπάνεισιν ές την Αδριανού φθινοπώρου φθίνοντος ήδη. καί 
έξηκοστόν ετος προς τοις έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις δλοις 
ήνύετο, δεύτερον δε της άρχής τφ βασιλεϊ. 

επάνοδος του βασιλέως ες την 'Αδριανού καί 
οικοδομή τών νέων βασιλείων 

15 12 (1) κατά δε τον αυτόν χρόνον οικοδομεί καί βασίλεια λαμπρά 
περί τήν 'Αδριανού αυτού που περί τον Εύρον ποταμόν πέραν τού 
άστεος λίθοις τε λαμπροΐς καί μαρμάροις διαφανέσι κεκοσμημένα 
χρυσφ | τε πολλφ καί άργύρω καταστραπτόμενα ενδοθέν τε καί 
έξωθεν, ετι δε γλυφική και γραφική τέχνη πεποικιλμένα καί διαφόροις 

20 άλλαις πολυτελείαις φιλοτίμως έξειργασμένα καί ήσκημένα- (2) πα-
ραδείσους τε φυτεύει περί αυτά φυτοίς τε παντοίοις καί δένδροις ήμέ-
ροις κομώντας καί καρποϊς ώραίοις βρίθοντας, ζφων τε διάφορα γένη 
ήμέρων τε καί άγριων καί πτηνών άγέλας τούτοις έμβάλλει καί πολλοίς 
άλλοις άγάλλει καλοϊς, οσα τέρψιν άμα καί κόσμον οιδε φέρειν καί 

25 ήδονήν. (3) κατασκευάζει δέ και βασίλειον αύλήν φιλοτίμως σύνεγγυς 
τούτων καί οϊκησιν ότι πλείστην ποιείται νέων καταλόγων καί πε-
ζεταίρων έν αυτή τε καί περί αυτήν πανταχόθεν ασφαλιζόμενος τα 
βασίλεια, καί ταύτα μέν ές τοσούτον. 

13 (1) ó δέ τήν πάλαι οι μελετωμένην βουλήν καί δν ώδινε λογισμόν 
30 έν τή ψυχή καί προς δν εφερεν αύτφ πάντα σκοπόν έξ άρχής εις 

πέρας άγειν ήδη διενοεϊτο καί μηκέτι μέλλειν μηδ' έν άναβολαΐς είναι' 

11-12 finis anni 1451/52 

S p. 19-20 3 S marg 10—11 φθίνοντος — έξη- S in ras. 12 δεύτερον S in ras. 
13—14 S marg 16 εύρον S 18—19 τε καί εξωθεν Ssl et S marg 22 βρίθοντας S 
23 έμβάλει S 24 οίδε Dethier : είδε S 26—27 πεζαιτέρων S 30 έξαρχής S 31 
μήκέτι S 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 11,7-14,1 25 

ή δε ήν πόλεμον έξενεγκεϊν Τωμαίοις καΐ βασιλεΐ Κωνσταντίνω καί 
πολιορκίαν tfj Πόλει. (2) ένόμιζε γάρ, οπερ καί ήν, ώς, εί ταύτην 
έλοι τρόπω παντί καί των ταύτης κύριος κατασταίη, μηδέν είναι το 
κωλύσον ετι έντός ολίγου χρόνου ώς εκ τίνος όλων κοινής άκροπόλεως 

5 ταύτης όρμώ|μενον τα λοιπά πάντα καταδραμεϊν καί ύφ' έαυτω ποι-
ήσασθαι. (3) διά τοι τούτο ούδαμού καθεκτός ήν ετι ούδ' έπί των 
αυτών τού λοιπού μένειν ήξίου καί είρήνην άγειν, άλλα πολεμητεα 
οί έδόκει είναι έν τάχει καί την Πόλιν έξαιρετέα. (4) ένήγον δε αυτόν 
μάλιστα προς τούτο καί θεοσημεΐαί τίνες, ετι δε μαντεϊαι καί οίωνισμοί 

ίο καί κλήδονες καί άλλα αττα, οις τε προσεΐχε πάνυ καί οις το μέλλον 
άνθρωποι θηρώνται, ά πάντα ές ταύτόν εφερε καί χρηστάς οί ύπετίθει 
έλπίδας άλώσιμον εΐναι την Πόλιν αύτω. (5) συγκαλέοας οΰν τους 
έν τέλει πάντας, σατράπας τέ φημι καί στρατηγούς καί Ιλάρχας καί 
ταγματάρχας καί ήγεμόνας τών τάξεων, καί ξύλλογον ποιήσας έλεξε 

15 τοιάδε. 

δημηγορία τού βασιλέως παροξύνουσα προς τον κατά της Πόλεως πό-
λεμον τούς ύπ' αυτόν, έν ή καί άνάμνησις τών προγεγενημένων έργων 
παρά τών προγόνων αυτών, καί σύντομον έχουσα περιήγησιν της όλης 

άρχής αυτού 

20 14 (1) „άνδρες φίλοι καί της ήμετέρας αυλής, οτι μεν οί ήμέτεροι 
πρόγονοι την άρχήν τήνδε, ήν έχομεν, μετά πολλών αγώνων τε καί 
κινδύνων τών μεγίστων έκτήσαντο καί ές δεύρο διαδοχή τη σφών 
αυτών διασώσαντες παις παρά πατρός έκδεχόμενοι παρέπεμψαν ές 
έμέ, πάντες ιστέ δήπου καλώς, οί μέν υμών καί κοινωνοί ένίων έργων 

25 έν μέρει γεγονότες έκείνοις, οσοιπερ έν τήδε τή νύν μάλιστα καθεστη-
κυία ήλικίςι τυγχάνετε πρεσβύτατοι οντες, οί δε καί παρά τών πατέρων 
άκοή παρειληφότες, οσοι νέοι έστέ" ούδέ γάρ ε'ισι τών πάνυ παλαιών | 
ούδ' οια καί δια χρόνου πλήθος λανθάνειν, άλλ' οψις ταύτα μαρτυρεί 
τών λεγόντων μάλλον ή τών όρώντων άκοή βέβαιοι, χθες καί πρώην 

30 γεγενημένα. 

20—24 ot ήμέτεροι - παρέπεμψαν ές έμέ: Thuc. II 36,1-2 άρξομαι δε άπό τών προγόνων 
πρώτον . . . την γάρ χώραν οί αυτοί άεί οίκοΰντες διαδοχή τών έπιγιγνομένων μέχρι 
τοϋδε έλευθέραν δι' άρετην παρέδοσαν . . . ουκ άπόνως; II 62,3 τών τε πατέρων . . . οι 
μετά πόνων . . . κατέοχον τε καί προσέτι διασώσαντες παρέδοσαν ύμίν αύτά 25—26 
δσοιπερ — δντες : Thuc. II 36,3 ήμεϊς οΐδε οί νυν έτι δντες μάλιστα έν τη καθεστηκυία 
ήλικίςι 27—29 ούδέ γάρ — βέβαιοι : Thuc. I 73,2 καί τα μέν πάνυ παλαιά τί δεί 
λέγειν, ών άκοαί μάλλον λόγων μάρτυρες ή δψις τών άκουσομένων 

S p. 20—22 4 δλων scripsi : ]λων S marg : πάντων S 6 τοι Ssl έτι Ssl 10 
άττα Müller : άτα S πάνυ S in ras. post πάνυ 5—6 litt. eras. S 11 άνθρωποι S : 
oí άνθρωποι Müller : άνθρωποι dubitanter Kambylis, sed cf. Thuc. I 41,2; VII 47,2 
16—19 S marg 20 αυλής Ssl : άρχής S 
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26 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

δρα την εύψυχίαν των άνδρών 

(2) πάρεστι γαρ σαφώς έτι καί νυν όράν πανταχού της ήμετέρας 
σημεία των έκείνων έργων δεικνύμενα έναργή- τείχη τε φρουρίων καί 
πόλεων χθές καί πρώην κατεσκαμμένων γήν τε τοις έκείνων αΐμασι 

5 σχεδόν ετι φοι/νισσομένην καί μεμιγμένην καί πολλά τοιαύτα, μνημεία 
άττα κάλλιστα της έκείνων άνδρίας καί αρετής καί της έν τοϊς δεινοΐς 
εύψυχίας άείμνηστα μαρτύρια - τοσαύτη γαρ άνδρία ψυχής καί γνώμης 
στερρότητι καί φρονήματος μεγαλεία) περί πάντα έχρήσαντο, ως εύθυς 
έξ άρχής έκ πάνυ μικρών άρχών καί δυνάμεως είς νουν βαλέσθαι 

ίο καθελείν την 'Ρωμαίων ήγεμονίαν καί πάσαν έλπίσαι την τής 'Ασίας 
τε καί Ευρώπης αρχήν - καί μέντοι γε ουκ έψεύσθησαν. 

δρα καταδρομήν τής 'Ασίας 

(3) όρμηθέντες γαρ την άρχήν άπό τών Κιλικίας καί Ταύρου ορών 
μετά σμικράς, όπερ έφην, ισχύος, μεγίστου μέντοι γε λογισμού καί 

15 φρονήματος κατατρέχουσι μεν εύθύς Λυκίαν καί Παμφυλίαν καί την 
άνω Φρυγίαν, καταστρέφονται δέ Λυδούς, Κάρας, Μυσούς, Φρύγας | 
τους κάτω, "Ιωνας, πάσαν τήν Έλληνικήν παραλίαν, ετι δέ χειρούνται 
Γαλάτας, Καππαδόκας, Παφλαγόνας, Χάλυβας, Βιθυνούς, Έλλησ-
ποντίους, άπλώς ειπείν πάσαν ην ó Ταύρος εντός ορίζει άπό Κιλικίας 

20 παρήκων μέχρι Σινώπης τής προς τω Εύξείνω Πόντω, ην δή κάτω 
Ά σ ί α ν φασίν, έντός ολίγου χρόνου χειρούνται καί ύφ ' έαυτοίς βεβαίως 
ποιούνται. 

ορα τήν άρχήν τής διαβάσεως τής ές τήν Εύρώπην 

(4) καταστάντες δέ κύριοι ταύτης άπάσης καί τής παραλίας αυτής 
25 καί τών έν αυτή πόλεων άρξαντες έγκρατώς βασίλειόν τε τήν Προυσίου 

καταστησάμενοι διαβαίνουσι τον Έλλήσποντον εύαρίθμητοι πάνυ άτε 
ουκ έπί πολέμω προφανεί, άλλ' επί ληστείςι προσκαίρω τε καί κλοπή 
διαβάντες καί άμα τής ταύτη θαλάσσης είργόμενοι τών 'Ρωμαίων ετι 

2—7 πανταχού — μαρτύρια : Thuc. II 41,4 μετά μεγάλων δέ σημείων καί ού δή toi 
άμάρτυρον . . . πανταχού δε μνημεία 14 δπερ εφην : supra 1. 9 

S p . 2 2 - 2 3 1 S marg 4 κατεσκαμμένων Ssl : κατεσκαμμένα S 6 άττα S marg : 
αττα dubitanter Fatouros coll. 46,4 8 στερρότητι scripsi : στερότητι S : στερεότητι 
Müller 12 S marg 23 S marg 
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κρατούντων αυτής. (5) καταλαβόντες δέ την άκραν του ορούς του 
προ του σήματος της Έλλης και της Χερρονησου ισθμού κειμένου καΐ 
φρούριον έξ επιδρομής ή άπατης λαβόντες αυτού το μεν πρώτον εκεί-
θεν όρμώμενοι ληστείαις τε έχρώντο και καταδρομαΐς άφανέσι καί 

5 προνομαϊς ληιζόμενοι τους εγγύς. 

καταδρομή τής Ευρώπης 

(6) ώς δέ κατά μικρόν προϊόντες καί άεί πλείους γινόμενοι καί τινα 
των σύνεγγυς φρουρίων | τα μεν έξ επιδρομής βίςι, τα δέ άπατη έλόντες 
έκράτησαν καί ές το πεδίον κατέβησαν, ένταύθα λοιπόν ούκέτι ουδέν 

ίο ην αύτοϊς έμποδών, άλλα πεδία τε εΐχετο καί κώμαι διηρπάζοντο καί 
πόλεις ήλίσκοντο καί φρούρια κατεσκάπτετο καί στρατεύματα ήττάτο 
και γένη πολλά καί μεγάλα έχειρούτο, καί βραχεί λόγω κατατρέχουσι 
μέν ουκ έν πολλώ χρόνω Θράκην άπασαν καί Μακεδονίαν, κατα-
στρέφονται δέ Μυσούς τούς τε έν τή μεσόγεια καί προς τφ 'Ίστρω 

15 οίκούντας, ετι δέ 'Ιλλυριούς, Τριβαλλούς, Έλληνας άλλα τε γένη 
πολλά, χειρούνται δέ φρούρια έρυμνά καί πόλεις πολλάς καί μεγάλας 
τάς μέν έν τη μεσόγεια, τάς δέ έν τή παραλία κειμένας. (7) καί τί 
δει πόλεις καί εθνη καταλέγοντα διατρίβειν; πάσαν, ην ó "Ιστρος εντός 
ορίζει άπό τών έκβολών αυτού τών προς τον Εύξεινον Πόντον άνιόντι 

20 μέχρι τών εισβολών Σάου τών ές αυτόν κάκείθεν δια τής μεσόγειας 
ίόντι μεταξύ Βόστρων τε καί Δαλματών Παιόνων τε τών έντός Σάου 
καί 'Ιλλυριών προς μεσημβρίαν καί νότον άνεμον μέχρις 'Ιονίου 
Κόλπου, χειρούνταί τε βεβαίως καί καταστρέφονται καί φόρου ποι-
ούνται υποτελείς πάντας τούς έν αυτή, σύν αύτοΐς δέ καί τούς πέραν 

25 τού Ίστρου Γέτας, ού μόνον δέ άλλα καί πάσαν την | παραλίαν αυτής 
πλην γε δη Πελοποννήσου υπέρ τούς μυρίόυς σταδίους περίπλουν 
εχουσαν. (8) ταύτα δέ ουκ άμογητί μέν ούδ' ώς άν τις άπλώς έπέλθοι 
τώ λόγψ ούδ' άνευ έναντιωμάτων τε καί κωλυμάτων τών μεγίστων ούδ' 
άναιμωτί καί κινδύνων χωρίς έσχον τε την άρχήν καί διεσώσαντο 

30 μέχρι νύν, άλλα μετά πολλών μέν αιμάτων, πολλών δέ τραυμάτων, 
πολλών δέ ίδρώτων καί πόνων. (9) καί γαρ καί γένη πολλά καί 
μεγάλα έν τε Άσίςι καί Ευρώπη έναντία τούτοις οπλα ήραντο καί 
λαμπρώς ύπέρ ελευθερίας ήγωνίσαντο μέχρι θανάτου καί μετ' άρετής, 

S p.23—25 2 post καί1 2—3 litt. eras. S : καί (του) Müller Χερρονησου scripsi : 
χεροννήσου S : Χερσονήσου Müller 6 S marg 8 σύνεγγυς Ssl : έγγύς S 9 ούκετι 
S (hoc mendum non amplius notatur) 10 έμποόόν S 14 post tfj 5 litt. eras. S 15 
ίλλιριοΰς S 15—16 άλλα τε γένη πολλά S marg 18 ό add. S in linea 21 βόστρων 
τέ καί δαλματών S marg 22 ίλλιριών S ιωνίου S 29 άναιμοτί S 33 ήγονί-
σαντο S 
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και πόλεις έν αύταΐς πολλαί καί μεγάλαι καί τείχεσι καί σώμασι καί 
οπλοις καί πλούτω καί άρετη των ένοικούντων καί πολλοίς άλλοις 
ώχυρωμέναι προς άμυναν διανίσταντο, καί φρούρια έρυμνά καί δυσά-
λωτα καί τόποι δύσβατοι καί δυσχωρίαι πολλαί καί ποταμοί συνεχείς 

5 καί ού φςιδίως διαβατοί καί πολλά τοιαύτα είργον αυτούς, το δε 
μέγιστον αί των 'Ρωμαίων δυνάμεις κατά τε γήν καί θάλασσαν άεί 
κατά πρόσωπον αύτοϊς άνθιστάμεναι καί μαχόμενοι καί πολλήν έναν-
τίωσίν τε καί άγωνίαν παρέχουσαι. 

ορα επαινον των άνδρών εκείνων καί των βασιλέων αυτών 

ίο (10) αλλ' όμως ουδέν τούτων έπέσχεν αυτούς τού πρόσω ούδ' 
έκώλυσε την τούτων | όρμήν τε καί άρετήν, εως άπαντα καταστρεψά-
μενοί τε καί καθελόντες τελείως έκρατύναντο την άρχήν βεβαίως καί 
τοις πάσιν έχυρωτάτην άπέδειξαν άνδρες άγαθοί γενόμενοι δια τέλους 
καί μηδέν τού εξ αρχής δλως ύφέντες λογισμού καί φρονήματος. 

15 (11) κρατούντες μεν γαρ των έχθρων έπεξήρχοντο μέχρι πολλού, νικώ-
μενοι δέ ουκ άνέπιπτον ουδέ τάς χρηστάς άφήρουν έλπίδας, άλλα τω 
τε σφών αυτών εύψύχω καί τη έλπίδι τού μέλλοντος το πάν επι-
τρέποντες, ετι δέ καί τω της τύχης άδήλω αΰθις εΐχοντο των πραγμά-
των έρρωμένως τολμώντες μεν καί παρά δύναμιν, κινδυνεύοντες δέ καί 

20 παρά γνώμην, έν δέ τοις δεινοϊς οντες εύέλπιδες, καί μήν άνένδοτοι 
μεν έν πόνοις, άοκνοι δέ προς πάν το δόξαν ευ εχειν αύτοϊς, προς 
δέ μηδέν τών καλών μελληταί, οξείς μέν έπινοήσαι το δέον, ταχείς δέ 
το νοηθέν εργω τελέσαΐ" (12) άποδημίαις τε μακραϊς χαίροντες άεί 
προς το κτάσθαί τι τών ουκ όντων καί μηδέποτε μένοντες έπί τών 

25 αυτών μηδέ τους άλλους έώντες, το μέν παρόν ές ουδέν λογιζόμενοι 

15—16 κρατούντες — άνέπιπτον : Thuc. I 70,5 κρατούντες τε τών έχθρων έπί πλείστον 
έξέρχονται καί νικώμενοι έπ' έλάχιστον άναπίπτουσιν 16—18 τφ - έπιτρέποντες : 
Thuc. II 39,1 πιστεύοντες . . . τφ άφ' ήμών αυτών ές τά εργα εύψΰχψ 18 τω της τύχης 
άδήλψ : cf. Thuc. II 11,4 άδηλα γαρ τά τών πολέμων et I 78,2 φιλεί ές τυχας τά πολλά 
περιίστασθαι.. . όποτέρως Ισται έν άδήλψ κινδυνεύεται 19—20 τολμώντες — ευέλπι-
δες : Thuc. I 70,3 παρά δύναμιν τολμηταί καί παρά γνώμην κινδυνευταί καί έν τοίς 
δεινοϊς ευέλπιδες 20—22 καί μήν - μελληταί : Thuc. I 70,4 καί μήν καί άοκνοι προς 
ύμάς μελλητάς et I 70,8 καί ταύτα μετά πόνων πάντα 22—23 όξείς - τελέσαι : Thuc. 
I 70,2 έπινοήσαι όξεϊς καί έπιτελεσαι εργω & άν γνώσιν; cf. etiam Proc. hist. arc. 8,26 
έπινοήσαι μεν τά φαύλα καί έπιτελεσαι όξύς; cf. infra ad 81,12—14 23—24 άπο-
δημίαις — ούκ όντων : Thue. I 70,4 άποδημηταί . . . οϊονται γαρ . . . τή άπουσίςι άν τι 
κτάσθαι 24—25 μηδέποτε — έώντες : Thuc. I 70,9 μήτε αυτούς εχειν ήσυχίαν μήτε 
τούς άλλους άνθρώπους έάν 25 — p. 29,2 το μέν παρόν - κατέχοντες : cf. Thuc. I 70,7 

S p. 25-26 5 post αύτους exh. τού πρόσω, sed del. S 9 S marg 13 έχυρωτάτην 
Ssl : ίσχυροτάτην S 22 μεληταί S 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 14,9-14,14 29 

δια το άεί των άπόντων έφίεσθαι, το δέ μή ήδη κτηθέν, έπινοηθέν 
δέ, ώς ôv κατέχοντες, ελάχιστα μεν άπολαύοντες των υπαρχόντων δια 
την τοϋ πλείονος εφεσιν, άεί δέ μοχθούντες δια την | των μή όντων 
κτήσίν τε καί άπόλαυσιν, τοις μέν σώμασιν ώς άλλοτρίοις χρώμενοι 

5 προς τους πόνους τε και κινδύνους μηδ5 όλως τούτων φειδόμενοι καί 
σφαλλομένων πολλάκις, τάς δέ ψυχάς αήττητοι διαμένοντες, καί ούτως 
όλον τον ίδιον α'ιώνα μοχθοϋντες έναγώνιόν τε καί έπίπονον αύτοϊς 
καταστησάμενοι την ζωήν εις τούτο δόξης τε καί δυνάμεως ήραν τήν 
άρχήν καί σώμασι καί χρήμασι καί οπλοις καί τριήρεσι καί πάσι 

10 τοις ύπάρχουσι μεγίστην τε άπέδειξαν καί προς πόλεμον καί είρήνην 
αύταρκεστάτην καί ήμιν παρέδοσαν. (13) ην μή φανώμεν προδιδόντες 
τό γε ήμών μέρος μηδέ τάς των προγόνων άνδραγαθίας άφανίσωμεν 
μηδέ τήν ήμετέραν αύτών άναιρήσωμεν δόξαν, ην εσχομεν έκ πάνυ 
πολλού όνομαστοί παρά πάσιν οντες έπ' άνδρίςχ καί στρατηγία καί 

15 αρετή καί άκαταγώνιστοι ές δεύρο καί δοκούντες καί οντες, μιας νυν 
πόλεως ήττημένοι και ταύτης ουδέ τού θαρρειν έχούσης ετι καιρόν 
υπέρ έαυτής, άλλα κεκενωμένης μέν διόλου των οίκητόρων σχεδόν, 
πάντα δέ τα πρόσθεν καλά περικεκομμένης τε καί περιηρημένης 
τελείως τω τε μακρω χρόνω καί ταΐς συνεχέσι καταδρομαίς καί πο-

20 λιορκίαις των ήμετέρων καί μηδέ πόλεως ούσης ετι, όνομα δέ μόνον 
σψζούσης· τα δ' άλλα γής άροσίμου καί φυτών καί άμπέλων περίβολος 
έστιν, ώς όράτε, καί ματαίων | οίκοδομιών τε καί τοίχων κενών και 
τούτων έρειπίων τών πλείστων. (14) όράτε γάρ, ώς έν τω μέσω κει-
μένη της ήμετέρας άρχής έν έπικαίρω τε γής καί θαλάσσης όσα καί 

25 οία πράγματα παρέσχεν ήμΐν έξ άρχής άεί πολεμούσα καί νύν ετι 
παρέχει τοις ήμετέροις πράγμασιν έφεδρεύουσα καί ταΐς ήμών άκαι-
ρίαις άεί έπιφυομένη καί τα μέγιστα βλάπτουσα. 

και ά μεν έπινοήσαντες μή έπεξέλθωσιν, οικείων στέρεσθαι ήγούνται, S δ' άν έπελθόντες 
κτήσωνται, όλίγα προς τα μέλλοντα τυχείν πράξαντες et I 70,8 δια τό άεί κτάσθαι 
p. 28,25 —ρ. 29,1 τό μεν παρόν - έφίεσθαι : cf. Aristid. Panath. p. 103,17 L.-B. έξ ίσου 
τοίς παροϋσιν τα άπόντα έλπίζουσα 2—4 έλάχιστα - άπόλαυσιν : Thuc. I 70,8 
δι* δλου τοΰ αιώνος μοχθούσι, καί άπολαύουσιν έλάχιστα τών υπαρχόντων δια τό άεί 
κτάσθαι 4—6 τοις - διαμένοντες : Thuc. I 70,6 τοίς μέν σώμασιν άλλοτριωτάτοις 
ύπέρ της πόλεως χρώνται et 70,7 ήν δ' άρα του καί πείρςι σφαλώσιν, άντελπίσαντες 
άλλα κτλ. 7 δλον - μοχθούντες : Thuc. I 70,8 δι* δλου τοΰ αιώνος μοχθούσι 8—11 
εις τοϋτο — αύταρκεστάτην : Thuc. II 36,3 έπηυξήσαμεν καί την πόλιν τοις πάσι παρ-
εσκευάσαμεν καί ές πόλεμον καί ές είρήνην αύταρκεστάτην 9—10 καί σώμασι -
ύπάρχουσι : Aristid. Panath. p. 54,8—10 L.-B. καί ναυσίν καί δπλοις καί σώμασιν καί 
χρήμασιν καί πάση τή τού πολέμου παρασκευή 

S p. 26—28 6 σφαλομένων S 10 τε Ssl 11 post προδιδόντες 3 litt. eras. S 20 
τών ήμετέρων S marg : ήμών S 22 έστιν Ssl 25 έξαρχής S 
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30 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

ορα διάβασιν των Παιόνων του 'Ίστρου 
καί ήτταν υπό Παϊαζήτεω 

(15) τις γαρ ουκ οίδεν, ώς έπί του ήμετέρου προγόνου Παϊαζήτου 
έκείνου πάσαν την έσπέραν έκίνησε καθ' ημών ό ταύτης βασιλεύς, άπό 

5 μεν 'Ωκεανού καί Μασσαλίας Γαλάτας τε τους έσπερίους καί Πυρηναί-
ους καί Ισπανούς, από δε 'Ρήνου ποταμού καί των προσαρκτίων Κελ-
τούς καί Κελτίβηράς τε καί Γερμανούς, τόν τε Παιόνων τε καί Δακών 
βασιλέα πολύ τι χρήμα στρατιάς άγοντα κατά γήν, ετι δε καί δια τού 
ποταμού τριήρεις; οι καί διαβάντες τον "Ιστρον καί παρά τάς τούτου 

ίο όχθας έν τή ημετέρα στρατοπεδεύσαντες ουδέν ένενόουν μικρόν, άλλ' 
ή πάσαν την ήμετέραν δύναμιν καί άρχήν καθελεϊν καί τής Ευρώπης 
τε καί 'Ασίας ημάς έκβαλεΐν, εί μη ή τού Παϊαζήτου τότε στρατηγία 
καί έμπειρία καί τόλμα τούτο διεκώλυσε καί διέλυσε κατά κράτος 
αυτούς νικήσασά τε καί καθελούσα καί τούς μεν αυτού που κατα-

15 κοπήναι, τούς δ' έναποπνιγήναι τω 'Ίστρω πεποίηκεν έκ πάνυ πολλών 
βραχείς τινας καί τούτους | μόγις περισωθέντας. 

(16) καί πάλιν μετά μικρόν Τόμηριν τον Σκύθην άπό Βαβυλώνος 
άναστήσασα καθ' ημών ήγαγεν ύφ' ου πεπόνθαμεν οία ΐστε, καί ώς 
παρ' ουδέν ήλθομεν τότε πάσης τής ημετέρας αρχής καί δυνάμεως έκ-

20 πεσεΐν ή γούν τήν έτέραν τών ηπείρων άποβαλεΐν. (17) καί το έξ 
έκείνου πάλιν μέχρι νύν ού διέλιπεν έπεξάγουσά τε άεί καί όπλίζουσα 
κατ' άλλήλων τούς ημετέρους καί συγκρούουσα καί ταράττουσα καί 
βλάπτουσα τήν ήμετέραν άρχήν χθές τε καί προ ολίγου τον Γέτην 
Ίωάννην μετά Παιόνων τε καί Δακών κινήσασα καθ' ήμών, ός δίς 

25 τε καί τρις τον 'Ίστρον διαβάς συν δυνάμει καί ές τήν ήμετέραν έμβα-
λών πολλά κακά τον έμόν πατέρα πεποίηκε. (18) καί παρίημι το τών 
αυτομόλων πράγμα τοσούτον καί τήν άπό τούτου βλάβην τε καί ζημίαν 
καθ' ήμέραν έγγινομένην ήμίν ού μόνον δούλων, άλλ' ήδη καί έλευθέ-
ρων. 

30 (19) απλούς ó λόγος" ούθ' ήσύχασεν ούθ' όλως ήσυχάσει ποτέ άνθ-
ισταμένη καί έναντιουμένη τοις ήμετέροις ουδέ στήσεται τού καθ' ήμών 
πολέμου καί τής κινήσεως, εως αν μένειν έώμεν αυτήν έπί τών αυτών 
καί μή πάντη έξέλωμεν ή ύπό χείρα σφών ποιησώμεθα. 

S p. 28—29 1—2 S marg (τοϋ ίστρου postea add.) ad 4—5 spectans ση(μείω)σαι S 
marg 5—6 πυριναίους S 7 κελτήβηράς S 8 κατά γήν S marg 10—11 άλλ' ή 
Ssl : άλλα S 13 τόλμα Ssl : τόλμη S 17 τόμηριν (an τίμηριν?) S marg : τεμήρην S 
28 μόνον Ssl : μόνων S 30 άπλοϋς scripsi coll. 31,26—27 : ά[ S marg : βραχύς S 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 14,15-16,4 31 

15 ταύτης τοίνυν, ώ φίλοι άνδρες, τοιαύτης | πόλεως άντικαθεστη-
κυίας ήμϊν καί πάντα πραττούσης καθ' ημών φανερώς τε καί άφανώς 
καί την ήμετέραν έπιβουλευούσης άρχήν ημείς διαμέλλομεν και λόγον 
ούδένα ποιούμεθα ουδέ πριν ή κακώς δράσαι ήμάς σπεύδομεν αυτήν 

5 έξελείν, άλλα νομίζομεν εφ' ήμϊν είναι άεί διατίθεσθαι τον πόλεμον, 
η βουλοίμεθα; καί ουκ οιδαμεν ώς τα των πολέμων καί των καιρών 
εργα ού μενετά καί τω χρόνω ουδέν άνέλπιστον καί τα της τύχης άδηλα 
πανταχού καί το τών πραγμάτων τέλος άστάθμητον καί άτέκμαρτον 
καί δει τα τοιαύτα προλαμβάνειν τε άεί τους νούν έχοντας καί καιρόν 

ίο έχοντας έπιτίθεσθαι τοις έχθροίς καί μη άναμένειν παθεΐν κακώς καί 
τότε άμύνεσθαι, άλλα προ τού παθεΐν μάλλον αυτούς δράν καί προ-
επιβουλεύειν ή άντεπιβουλεύειν καί τούτο νομίζειν κέρδος έν τοις τοι-
ούτοις, ö τι αν προλάβοι τις έξαπατήσας ή βιασάμενος τον έχθρόν; 
τοιαύτα γαρ τα τού πολέμου" ουκ εισίν επί ρητοϊς, άλλ' ώς τα πολλά 

15 τού δυναμένου και βουλομένου λαθεϊν ή προλαβείν τι καί πλεονεκτή-
σαι ούτω παρασχόν ή νίκη γίνεται. 

16 (1) έγώ μέν οΰν ούτω γνώμης έχων, & άνδρες, καί τοιούτοις τισί 
λογισμοΐς καί αίτίαις χρώμενος, προσέτι δε καί μεγίστοις έγκλήμασι 
κεκινημένος | ξυνήγαγον ένθάδε υμάς ουκ έτι άνασχετά ηγούμενος 

20 είναι καί δικαιώ πάντας άναπειθομένους κοινωνεϊν της γνώμης έμοί' 
καί έπιχειρητέα είναι φημι καί πολεμητέα έν τάχει καί την πόλιν 
ταύτην έξαιρετέα πάση προθυμίςι καί σπουδή τον πόλεμον άραμένους 
ή μηδέ της ήμετέρας άρχής έτι καί τών ταύτης καλών ώς οικείων άντι-
ποιεϊσθαι μηδέ νομίζειν τού λοιπού βέβαια είναι. (2) άδύνατον γαρ 

25 ταύτην τε άτρεμείν καί τα ήμέτερα μη έν άμφιβόλοις είναι μη της 
πόλεως ταύτης ή ληφθείσης ήμϊν ή γεγονυίας έκ μέσου. (3) άπλούς 
ó λόγος" αίρούμαι ή μετ' αύτης καί την ήμετέραν έχειν άρχήν ή ταύτης 
χωρίς καί ταύτην γε συναποβαλεΐν" μετ' αυτής μέν γάρ, εύ ϊστε, καί 
τα οντα ήμϊν βέβαια καί τα μη όντα κτητά, άνευ δέ ταύτης ή έχούσης 

30 ώς εχει τών τε ήμετέρων ουδέν πιστόν τών τε άλλων ουδέν έλπιστόν. 
(4) είτε γαρ έχοντες ούτοι ταύτην καί βιαζόμενοι παρ' ήμών συμμαχίαν 
ισχυροτέραν έπάξωνται καί της καθ' ήμάς θαλάσσης κρατησουσιν, έν 

1—3 ταύτης — διαμέλλομεν : Thuc. I 71,1 ταύτης μέντοι τοιαύτης άντικαθεστηκυίας 
πόλεως . . . διαμέλλετε 6—7 τα τών — μενετά : cf. Thuc. I 142,1 τού δέ πολέμου οί 
καιροί ού μενετοί 7 τα της τύχης άδηλα cf. supra ad 28,18 8 το — άστάθμητον : 
cf. Thuc. III 59,1 άστάθμητον το της ξυμφοράς 9—12 δεϊ - άντεπιβουλεύειν : Thuc. I 
33,3-4 προκαταλαμβάνοντας ήμάς . . . ήμέτερον δέ γ' αύ έργον προτερήσαι ... καί 
προεπιβουλεύειν αύτοϊς μάλλον ή άντεπιβουλεύειν 14 τοιαύτα — πολλά : Thuc. 
I 122,1 ήκιστα γάρ πόλεμος έπί φητοΐς χωρεί, αυτός δέ άφ' αυτού τα πολλά τεχνάται 

S p.29-31 1 ante τοιαύτης add. καί Müller, sed cf. Thuc. I 71,1 11 άμύνεσθαι 
Ssl : άμύνασθαι S 17 post άνδρες 4 - 5 litt. eras. S 18 χρώμενος S : var. lect. eras. S 
marg. 22 ταύτην S marg 32 ισχυροτέραν Ssl : ίσχυρωτέραν S 
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32 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

πολέμοις άεΐ τα ήμέτερα εσται καί κινδύνοις καί δαπάναις έπιζημίοις 
καί το πέρας αδηλον του πολέμου- πολλά γαρ καί παρά λόγον 
πολλάκις καί ών ουκ αν τις προσεδόκησεν έν τοις τοιούτοις συμ-| 
βαίνειν φιλεϊ ο τε πόλεμος μηκυνόμενος ές τύχας τα πολλά περι-

5 ίσταταΐ" (5) είτε πάλιν μή δυνάμενοι σωζειν αυτήν έτέροις ίσχυροτέ-
ροις σφών έπιτρέψωσι καί σώμασι καί χρήμασι καί τριήρεσι καί οπλοις 
καί τοις πάσιν άριστα έξηρτυμένοις, οι δ' έρρωμενέστερον άνθέξονται 
των πραγμάτων καί ώς οικείων ήδη άντιποιήσαιντο, σκοπείτε έν οΐοις 
τα ήμέτερα εσται. (6) πόλιν οΰτω μεγάλην έν έπικάίρω γης καί θαλάσ-

10 σης κειμένην έφορμοΰσάν τε τοις ήμετέροις άεί καί τοις ήμών έπι-
φυομένην σαθροις δύναμίν τε κτησαμένην άντίρροπον άπό τοΰ ίσου 
ήμϊν πολεμειν εγώ μέν οίμαι — άλλ' ου βούλομαι λέγειν ούδέν δυσχερές, 
τρέποιτο δ' εις τάς των έχθρων κεφαλάς το βλάσφημον, πλήν, εί καί 
δεινόν τω άκοϋσαι, ου προς ήμών γε καί τοΰ ήμετέρου καλού τά γε 

15 τοιαύτα. 
(7) δια τοΰτο ου δει μέλλειν ήμάς ετι ουδέ καιρόν έχοντας άνα-

δύεσθαι, άλλ' έπιτίθεσθαι ταύτη πάντας πάση καί χειρί καί δυνάμει 
καί μάλιστα, εως αν και τά τού δαιμονίου μεθ' ήμών η, μηδενός φει-
δομένους των ές τον πόλεμον μήτε σωμάτων μήτε χρημάτων μήτε 

20 δπλων μήτε άλλου του τών τοιούτων ούδενός μηδ' άλλο τι προύργου 
τών απάντων τιθέναι, έως αν ή πάντη ταύτην έξελόντες έκ μέσου 
θείημεν ή υπό χείρα σφών | ποιησαίμεθα. (8) νομίσει τε μηδείς υμών 
άδύνατα είναι ταύτην έλειν λογιζόμενος το τοΰ ήμετέρου πάππου τε 
καί πατρός καί ώς ούτοι ταύτην σχόντες την γνώμην ευθύς έξ άρχής 

25 καί πόλεμον άσπονδον άράμενοι προς αυτήν χειρί τε πολλή καί 
δυνάμει περισχόντες καί οπλοις ετι τε χρονίφ πολιορκία καί λιμώ 
πολλω πάσαν έκτετρυχότες ουκ ήδυνήθησαν όμως ταύτης περιγενέ-
σθαι. (9) εί μέν γαρ αύτη τότε ίδίςχ ρώμη τε καί δυνάμει άντέσχε καί 
κρείττων έφάνη τών άντιπολεμούντων άτε σώμασι καί χρήμασι καί 

30 οπλοις καί τοις άλλοις πάσιν ήσφαλισμένη καλώς ή οΰτοι ταΐς οίκείαις 
δυνάμεσι καί παρασκευαϊς έλάττους οντες ύστέρησαν μηδαμού δυνη-
θέντες ταύτην έλειν, είχεν άν λόγον το δέος καί οΰτος ó λογισμός. 
(10) νύν δε τίς ουκ οίδεν, ώς τών μέν τού Παϊαζήτου χειρών τύχη τίς 
πόθεν άδοκήτως έπιφανεΐσα παρά λόγον έξήρπασεν, όποια πολλά 

35 πολλάκις παρά τού δαιμονίου τοις άνθρώποις ξυμβαίνει; ξυγκείμενον 
γαρ αύτοΐς επί φηταίς ήμέραις ένδιδόναι τους πολίτας τήν τε πόλιν καί 
έαυτούς άτε πλέον μή δυναμένους άντέχειν λιμώ τε καί πολιορκία 
μακρςί αίφνης έπιφανέντες έκ μέν Ευρώπης ó Παιόνων τε καί Δακών 

2—5 καί το πέρας — περιίσταται : Thuc. I 78,1—2 τοϋ δε πολέμου τον παράλογον . . . 
μηκυνόμενος γαρ φιλεί ές τύχας τά πολλά περιίστασθαι . . . έν άδήλω κινδυνεΰεται 
13—14 ει — άκοϋσαι : Thuc. I 122,2 εί καί δεινόν τφ άκοϋσαι 

S p. 31—33 7 άνθέξωνται S 24 έξαρχής S 36 ένδιδόναι Ssl : ένδοΰναι S 
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βασιλεύς πρώτον, έκ δε 'Ασίας | μικρόν ύστερον Τεμήρης ó Βαβυλώνιος 
άνέστησάν τε αυτόν της πολιορκίας καί τρέψαντες ές αύτούς ούτω 
ξυνέβη ταύτην περιγενέσθαι άπίστω τύχη περισωθείσαν. (11) ό δε γε 
πατήρ ούμός, ιστέ, μεθ' οίας παρασκευής καί δυνάμεως έστράτευσεν 

5 έπ' αυτήν καί ώς τοσούτον τή πολιορκία ταύτης έκράτησεν, ώς μηδ' 
αυτό το τείχος εχειν έάσαι τους προμαχομένους έλεύθερον βαλλό-
μενους τοις τε τόξοις καί τοις άπό τών μηχανών λίθοις- ούτως ειχεν 
αυτήν εν χεροΐν. καν ειλε βίςι τοις δπλοις μαχόμενος, εί μή τους 
σφόδρα οικείους καί οϊς μάλιστα έπίστευεν άντιπράττοντας άφανώς 

10 ειχεν αύτω καί το πλέον τής γνώμης νέμοντας τοίς πολιορκουμένοις 
ιδίων ένεκα κερδών' οΰτοι τοίνυν τής τε πολιορκίας αυτόν άνέστησάν 
καί ταύτην περιεσώσαντο. (12) εί δέ καί ιδία δυνάμει τότε περι-
γενέσθαι ταύτην ξυνέβη (θώμεν γαρ καί τούτο), άλλ' ου τα αύτά τών 
τότε καί νύν καιρών ταύτη τε καί ήμϊν τότε μεν γαρ αύτη συνετωτέροις 

15 τε καί στρατηγικωτέροις, προσέτι δέ καί τών πραγμάτων έμπειροτέροις 
έκέχρητο τω τε βασιλεΐ καί τοις άρχουσιν οίκήτορσί τε πλείοσιν έφρου-
ρεΐτο τής τε θαλάσσης έκ μέρους έκράτει τής καθ' αυτήν, τά τε παρά 
τών 'Ιταλών επικουρίας τής μεν έτύγχανεν ήδη, τής δε έν έλπίσιν | 
ην, καί άλλα δέ πολλά ειχε τά βοηθούντα. (13) τα δέ δή νύν 

20 άσθενέστερά τε αυτή καί τοίς ολοις χείρω- τών τε γαρ οίκητόρων 
πλείστον κεκένωται τής τε θαλάσσης τελείως έστέρηται ó τε βασιλεύς 
αύτη καί οί περί αυτόν τοιούτοι είσιν, οϊους άν τις εύξαιτο άνταγωνι-
στάς σχεΐν, τα δέ παρά τών 'Ιταλών καί σφόδρα ούδ' έν έλπίσιν αύτοίς, 
μάλλον μέν οΰν καί πάντη έχθρα έκπεπολεμωμένων τη περί το θείον 

25 δόξη τά τε ένδον αύτη στάσεως γέμει καί ταραχής δια ταύτην γε την 
αιτίαν καί πολλά αν τις εύροι έλαττώματα άλλα σκοπών άκριβώς. 
(14) ήμϊν δέ καί τά τής άρχής επί μέγα ήρται πολλών έπιδόσει* κατά-
λογοι τε γαρ στρατευμάτων ιππικοί τε καί πεζικοί πλείστοι καί κάλλι-
στοι καί εύοπλότατοι μάλλον ήπερ ποτέ καί νεότης εύανδρούσα πολλή, 

30 καί ή ήμετέρα αυλή νύν μέγιστον εχει το κράτος, χρήματά τε ήμϊν 
πλείστα εν τε θησαυροίς καί φόροις έπετείοις καί όπλων εύπορία 
πολλή καί μηχανημάτων καί παρασκευών τών ές τον πόλεμον καί τριή-
ρεις ούκ όλίγαι καί άλλα πολλά έπεγένετο, ά πάντα ού προς μίαν 

28—29 κάλλιστοι καί εύοπλότατοι : cf. Arr. An. I 5,2 τών ύπασπιστών, όσους τε καλλί-
στους και εύοπλοτάτους άμφ' αυτόν είχε 29 νεότης — πολλή : cf. Thuc. II 20,2 άκμά-
ζοντάς τε νεότητι πολλή 

S p. 33—35 1 πρώτον S marg : πρότερον S (-τερον in ras.) 3 άπίστφ S marg : 
άνελπίστψ S 4 ούμός Ssl : έμός S 17 καθ' αυτήν Ssl : κατ' αυτήν S 29 ήπερ 
scripsi : είπερ S, defendere vult Fatouros 31 έπετίοις S 32 μηχανημάτων Müller 
app. er. : μηχανη[ S marg : μηχανών S 
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ταύτην πόλιν, άλλά πολλαϊς πόλεσιν άντιρρόποις αύτη μερισθέντα 
ήρκεσεν αν καταγωνίσασθαι πάσας. | (15) ετι τε της καθ' ημάς θαλάσ-
σης κρατούμεν καί της κατ' αυτήν άπάσης καί φρουρίοις αύτήν άνω 
καΐ κάτω ήσφαλισάμεθα διά των πορθμών των τε ηπείρων άμφοτέρων 

5 ειργοντες αύτήν γης καί θαλάσσης άπάσης' άλλα τε πρόσεστιν ήμϊν 
ούκ ολίγα πλεονεκτήματα, οϊς πάσι θαρρώ καί πάνυ πιστεύω ούκ 
άντισχήσειν όλως αύτήν, άλλ' ή έξ επιδρομής βίςι ήμάς τοις οπλοις 
έλειν άν ή ού μακρφ πολιορκία αίρήσειν. 

(16) μόνον μη μέλλωμεν μηδε διδώμεν αύτή καιρόν ετι βουλεύεσθαι 
ίο καθ' ήμών, άλλα φανώμεν ότι τάχιστα άνδρες άγαθοί καί δείξωμεν 

αύτη τε καί πάσιν άνθρώποις, ώς ούκ άνανδρία ή δειλίςι καί άσθενεία, 
μελλήσει δέ μάλλον καί φαθυμία καί μαλακίςι ήμών περιγεγόνασι μέχρι 
του νυν, μηδε τάς τών ήμετέρων προγόνων άνδραγαθίας καί άρετάς 
καταισχύνωμεν μηδ' άνάξιοι φανώμεν εκείνων έν μέση τή ήμετέρα 

15 άρχή τηλικαύτη γε ούση μίαν πόλιν έώντες ώσπερ τύραννον καθεστά-
ναι πάντα τρόπον έπιβουλεύουσαν ταύτη, άλλά μάλλον δείξωμεν έξ 
έκείνων τε όντες καί τη έκείνων άνδρία καί άρετή κεχρημένοι. 
(17) εκείνοι τε γάρ πάσαν Άσίαν τε καί Εύρώπην έν βραχεί χρόνω 
παραστησάμενοι ιδίοις πόνοις τε καί κινδύνοις έκληρονόμησαν καί 

20 πόλεις πολλάς καί μεγάλας έχειρώ|σαντο καί φρούρια έρυμνά έξεϊλον 
καί γενών απείρων έκράτησαν ήμεϊς τε ταύτην έλόντες ώς εκ τίνος 
άκροπόλεως ταύτης όρμώμενοι συν όλίγφ πόνω τε καί καιρφ τα λοιπά 
πάντα καταδραμούμεθα, καί ούδέν ήμάς όλως έπίσχει τοϋ πρόσω ούδέ 
τών άλλων ούδέ εν άντιστήναι δυνήσεται τη ήμετέρα δυνάμει τε καί 

25 άρχή, άλλ' έν βραχεί κύριοι γής καί θαλάσσης έσόμεθα. 
(18) μή τοίνυν άναβολαίς ετι κεχρήμεθα, άλλά κατά τάχος έσβάλωμεν 

ές αύτήν πάσι τοις ύπάρχουσιν ούτω γνώμης έχοντες ή ταύτην έλεΐν 
τε καί έξελεϊν ή μηδ' ολως ταύτης άπαναστήναι, ει γε δή καί 
τεθνάναι δέοι, έως αν ταύτης γενώμεθα κύριοι. (19) έγώ δέ καί αύτός 

30 πρώτος παρέσομαι ύμιν καί τών πόνων προθύμως συμμετασχήσω καί 
πάσιν έπιστατήσω καλώς τιμήσω τε τους άγαθούς τοις άξίοις δώροις 
έκαστον κατά τε άξίωσιν ιδίαν καί άρετήν καί όπως τις έπιφανής έν 
κινδύνοις γενήσοιτο ή έπ' άλλη τινί διαπρέψοι άνδραγαθία." 

11—16 ούκ άνανδρίςι — καθεστάναι : Thuc. I 122,3 διά δειλίαν άνέχεσθαι καί τών 
πατέρων χείρους φαίνεσθαι . . . τύραννον δέ έώμεν έγκαθεστάναι πόλιν; cf. I 124,3 την 
καθεστηκυϊαν έν irj Ελλάδι πόλιν τύραννον 

S p. 35—37 8 άν Ssl 9 μέλλωμεν Ssl : μέλωμεν S 11 αύτη Ssl : αύτοίς S 12 
περιγεγόνασι Ssl : περιγέγονε S 23 δλως Ssl 26 κεχρήμεθα S : κεχρώμεθα Müller 
(„quamvis conjunctivum huius verbi aliunde probare nequeam") έσβάλωμεν Kambylis : 
έσβάλλωμεν S 30 πρώτος S marg 33 γενήσοιτο Ssl : γενήσεται S διαπρέψοι Ssl : 
διαπρέψη S 
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έπιψήφίσις τοϋ πολέμου παρά τοϋ βασιλέως καί πάντων 

17 (1) ó μεν δή τοιαύτα ειπών έπεψήφιζεν ήδη τον πόλεμον, των 
δέ παρόντων πάντες σχεδόν έπεκρότησαν προς τα παρά τοϋ βασιλέως 
ρηθέντα έπαινούντες μεν αυτόν της ευβουλίας τε και συνέσεως καί της 

5 άλλης άνδρίας καί άρετής, συναινούντες δε καί αυτοί καί μάλλον 
παροξύνοντες ές το πολεμεΐν, | οί μεν Ιδίας ένεκεν φιλοτιμίας καί 
κερδών έλπίζοντες έκ τούδε πλέον εξειν καί τά αυτών επί μέγα 
χωρήσειν, οί δέ χαριζόμενοί τε τώ βασιλεί καί άμα κερδαίνειν καί 
αυτοί άπό τών τοιούτων έθέλοντες, έτεροι δε άγνοίςι τών τού πολέμου, 

ίο δσοι τε νέοι ήσαν καί τών τοιούτων άπείρατοι. (2) οις δέ μή κατά 
γνώμην έδόκει το πράγμα διά τέ τινας άλλας αιτίας καί τάς άνα-
φυομένας δή τώ πολέμφ δυσχερείας καί τύχας ώς τά πολλά, οΰτοι δε 
έβούλοντο μεν ειπείν τι προς άποτροπήν τοϋ πολέμου, όρώντες δέ τήν 
τοϋ βασιλέως ενστασιν καί καταδρομήν τήν τε τών άλλων πάντων προς 

15 τούτο όρμήν, δείσαντες έμοί δοκεΐν καί άκοντες παρεχώρησαν καί 
συναπήχθησαν τοις πολλοίς· καί κυρούται δή ούτως έξ απάντων ό 
πόλεμος. 

καταδρομή τών έξω τής Πόλεως καί διαρπαγή 

(3) κελεύει τοίνυν αύτίκα τον τής Ευρώπης σατράπην στρατιάν 
20 άγείραντα κατά τάχος τήν τε Πόλιν αυτήν καί τά πέριξ ταύτης κατα-

δραμείν οσα τε άλλα υπό Τωμαίοις ην. ό δέ μηδέν μελλήσας ευθύς 
στρατιάν άγείρας κατατρέχει μεν τά περί τήν Πόλιν άπαντα καί το 
άστυ μέχρις αυτών τών πυλών καί ληίζεται, κατατρέχει δέ Σηλυβρίαν 
καί τά περί αυτήν άφιστφ τε τά περί τήν ταύτη θάλασσαν, Πείρινθόν 

25 τε καί τά λοιπά, προσχωρεί δέ αύτω καί το τών Επιβατών φρούριον 
όμολογίςχ, ξυναφιστα δέ καί τά περί | τον Μέλανα Πόντον όσα 
'Ρωμαίοις ύπήκοα ην χειροϋταί τε προς τούτοις καί το έν Μεσημβρία 

2 ό μέν — έπεψήφιζεν : Thuc. I 87,1 τοιαύτα λέξας έπεψήφιζεν 5—10 καί μάλλον -
άπείρατοι : Jos. BJ II 346 τινάς μέν ήλικία τών έν πολέμφ κακών άπειρος . . . ένίους δέ 
πλεονεξία τις παροξύνει καί το . . . κέρδος 6—17 : cf. Thuc. VI 24,3—4 6—7 ιδίας — 
κερδών : Thuc. II 65,7 κατά τάς ιδίας φιλοτιμίας καί ϊδια κέρδη 11—12 τάς άνα-
φυομένας - πολλά : cf. Thuc. I 78,2 μηκυνόμενος γαρ φιλει ές τύχας τά πολλά περι-
ίστασθαι 

S p. 37—39 1 S marg 6 ές το πολεμεΐν dubitanter Müller : ές το π[ S marg : ές τον 
πόλεμον S 18 S marg 21 μελήσας S 23 συλληβρίαν S 24 πείρινθόν S : Πέριν-
θόν Müller (cf. 90,24 έλεών corr. ex έλειών) 
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φρούριον όμολογία καί αύτό προσχωρήσαν τά τε άλλα πάντα ληίζεται 
καί προς το δοκούν διατίθησι. 

18 (1) βασιλεύς δε Κωνσταντίνος καί οί της Πόλεως τω τε άθρόφ 
της μεταβολής τφ τε παραλόγω τής έφόδου καταπλαγέντες καί πόλεμον 

5 άκήρυκτον έπελθόντα σφίσι θεασάμενοι παρ' ελπίδα (καί γαρ ήδη προ 
μικρού ετυχον γεγονυίαι αύτοίς αί σπονδαί) διαπρεσβεύεσθαι μεν τού 
λοιπού περί τούτων καί ξυμβάσεων καί ειρήνης μεμνήσθαι παντάπασιν 
άπεγνώκεσαν. (2) ήδεσαν γαρ άδύνατον ôv πρός τε την τού βασιλέως 
όρμήν άφορώντες καί τα γεγενημένα ύπ' αύτού ευθύς έξ άρχής και ώς 

ίο πάντα ταύτα ές ούδέν χρηστόν εφερε, πολιορκίαν δε προσεδόκουν 
όσον ούκ ήδη αύτοίς εσεσθαι καί πόλεμον άσπονδον κατά γήν τε καί 
θάλασσαν καί οσα πολέμου κακά άλωσίν τε καί τά τής άλώσεως πάθη, 
φόνον τε των έν ηλικία καί διαρπαγήν των ύπαρχόντων καί σύλησιν 
ιερών καί δουλείαν καί ύβριν γυναικών τε καί παίδων. (3) ούδέ γαρ 

15 έπί μικρόν αν άντισχήσειν ωοντο έπιόντος αύτοίς τοσούτου πολέμου 
κατά γήν τε καί θάλασσαν, ούτως ήλλοίωντό τε τάς γνώμας ευθύς έξ 
άρχής καί παντάπασιν άπεγνώκεσαν καί χρηστόν ούδεν ένενόουν περί 
αυτών' προς γαρ | το άνέλπιστόν τε καί άδόκητον τοις λογισμοίς 
τραπόμενοι έτοίμως προΐεντο σφάς αυτούς καί ούδεμίαν εϊχον τού 

20 λοιπού σωτηρίας έλπίδα. (4) αίτιον δε ην αύτοίς· έν μεν γαρ ταϊς 
προλαβούσαις πολιορκίαις πολλά ειχον τά βοηθούντα καί έν έλπίσι 
μεγίσταις ήσαν άεί τού περιγενέσθαι* τής τε γάρ κατ' αυτούς θαλάττης 
έκράτουν καί κατά γήν μόνον ó πόλεμος αύτοίς ήν, ôv ειχον άναφέρειν 
φςιδίως έν ένί μέρει τω κατά γήν άντιτεταγμένοι τοις πολεμίοις, τά τε 

25 τής θαλάσσης έκατέρας πλώϊμα ήν όλκάσι τε καί πλοίοις μακροίς ή τε 
έμπορία καθειστήκει πολλήν παρέχουσα των άναγκαίων καί τών άλλων 
τήν άφθονίαν και ή πόλις ξένων τε καί άστών έγεμε χρήματά τε πολλά 
εν τε τοις κοινοΐς καί τοις ιδίοις καί τοις ίεροΐς άποκείμενα ήν όπλα 
τε καί νήες και βέλη τά τε άλλα πάντα καλώς αύτη παρεσκεύαστο ώς 

30 μηδε πολιορκίαν εϊναι τότε το πράγμα δοκεΐν. (5) ταύτη δέ ταύτα 
πάντα ές τούναντίον ήν τε καί έδόκει" ή τε γαρ θάλασσα φρουρίοις 
τον άνω καί κάτω πορθμόν διείληπτο καί όλως απλωτός ήν αΐ τε 
ήπειροι έξεπεπολέμωντο στόλος τε μέγας προσεδοκάτο καί τοίς κατά 
θάλασσαν τείχεσι προσβαλεΐν, καί αύτοίς άδύνατα όλως είναι έδόκει 

35 τω πολεμώ προς πάντα τον περίβολον έξαρκειν όλιγανθρωπίςι ένδειά 
τε I παντελής χρημάτων καί κοινών καί Ιδίων έπήν ή τε πόλις τών 
άναγκαίων πάντων έσπάνιζεν έπικουρία τε αύτοίς ουδεμία ούδαμού 
πανταχόθεν έφαίνετο. 

S p. 39—41 9. 16—17 έξαρχής S 13—14 καί σΰλλησιν ιερών S marg 22 κατ' 
αυτούς Ssl : καθ' αυτούς S 25 όλκάσι S 30 ταύτη δε S marg : νυν δε S 33 
έξεπεπολέμωντο Ssl : έπεπολέμωντο S 
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σημείωσαι φοβερά 

(6) ούχ ήττον δε αύτούς εθραττε καί τα παρά λόγον τότε γινόμενα, 
άπερ εις θεοσημείας έλάμβανον, σεισμοί τε άήθεις καί ξένοι καί 
βρασμοί γης τά τε έξ ουρανού, βρονταί τε καί άστραπαί καταρρηγνύ-

5 μεναι καί κεραυνοί φρικώδεις καί σέλας όρώμενον καί πνεύματα 
βίαια καί λάβρων ύετών έπικλύσεις τε και καταφοραί, ετι δέ αστέρων 
άσυνήθων άτακτοι φάσεις καί δρόμοι πεπλανημένοι καί πάλιν άφανι-
σμοί, ετεροι δ' αΰ κατεστηριγμένοι τε καί πολύν δη χρόνον καπνόν 
ύποφαίνοντες. (7) άλλα τε πολλά τοιαύτα τερατώδη τε καί παρά το 

10 είωθός ύπεσήμαινε το θείον τό τε μέλλον προφοιβάζοντα καί μεγίστην 
ύποφαίνοντα καινοτομίαν των καθεστώτων τε καί μεταβολήν εικόνες 
τε γάρ ΐδρουν έν ίεροις και στηλαι καί άνδριάντες τών μακαρίων 
άνδρών κατοχαί τε καί ενθουσιασμοί άνδρών τε καί γυναικών παρά 
δόξαν έγίνοντο ούδέν αίσιον προμηνύουσαι οΐ τε μάντεις απαίσια 

15 πολλά έπεθείαζον λόγιά τε παλαιά ηδετο καί χρησμοί άνηρευνώντο, 
και οσα άλλα έν τοις τοιούτοις συμβαίνειν φιλεϊ, πάντα έγίνετο, ά 
πάντα ές ούδέν χρηστόν φέροντα φόβον τε παρείχε πολύν καί | 
άγωνίαν αύτοϊς καί εαυτών ολως έξίστα καί περί τού μέλλοντος ουκ 
έδίδου θαρρεϊν. (8) πλην γε δη ώς έν κακοϊς μικρόν άναφέροντες έκ 

20 τών ενόντων παρεσκευάζοντο τάφρους τε καθαίροντες καί τά πεπονη-
κότα τού τείχους άνορθούντες τάς τε έπάλξεις όπλίζοντες πύργων τε 
καί μεταπυργίων καί τό τείχος άπαν έπισκευάζοντες κατά γην τε καί 
θάλασσαν ετι δε όπλων τε καί βελών ξυλλογήν έπο ιού ντο καί μηχανη-
μάτων παντοίων τά τε εξω τών φρουρίων έπεσκεύαζον όπλα καί 

25 φυλακάς έπιπέμποντες τάς τε νήσους ήσφαλίζοντο, μετά δέ τόν τε 
μέγαν λιμένα καί τό Κέρας άπαν άπό τε τών τού Γαλατά νεωρίων 
μέχρι τών Ευγενίου Πυλών, ήπερ τό στενότατον ήν, άλύσεσι μακραΐς 
διελάμβανον. (9) χρήματά τε άπό τε τών κοινών καί τών ιδίων καί 
τών ιερών συνέλεγον σιτόν τε καί τά ές διατροφή ν έσεκόμιζον τοις τε 

30 άλλοις πάσιν ώς δυνατόν έξηρτύοντο καί τοις ολοις έπεσκεύαζον την 
πόλιν τε καί τά τείχη ώς κατά γην καί θάλασσαν πολιορκηθησόμενοι. 

19 προς δε τούτοις πρεσβείας επεμπον πανταχού, όθεν ήν αύτοΐς 
έλπίς έπικουρίαν σχήσειν τινά, τούτο μεν ές Πελοπόννησον παρά τούς 
ταύτη δέσποτας σίτόν τε καί άνδρας εις έπικουρίαν αιτούντες (ένόμι-

35 ζον γάρ παραταθήσεσθαι την πολιορκίαν αύτοίς μέχρι πολλού καί μή 

S p. 41—42 1 S marg 6 λαύρων S έπικλύσεις S : var. lect. eras. S marg 10 
ύπεσήμαινε Ssl : ύπεσήμηνε S 12 ιδρουν S 14 έγίνοντο S marg : έφαίνοντο S 26 
τε S : γε Müller, sed cf. 42,15; 43,7 27 στενώτατον S άλύσεσι S 33 σχήσειν S 
marg : Ιξειν S 
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έξ έπιδρομής βίςι τοις οπλοις άλώναι αν, ήπερ έάλωσαν), | τοΰτο όέ 
καί παρά τον μέγαν άρχιερέα της 'Ρώμης, φ καί μάλλον ειχον θαρρεϊν, 
ετι δέ και παρά τους άλλους ηγεμόνας της 'Ιταλίας καί των άλλων 
έσπερίων γενών δεόμενοι συμμαχίας τε καί επικουρίας την ταχίστην 

5 τυχεΐν, εϊ γε μη μέλλοιεν κινδυνεύσει/ν έν άκμή κινδύνων ήδη καθεστη-
κότες. καί οί μεν εν τούτοις ήσαν. 

20 (1) βασιλεύς δέ Μεχέμετις, έπειδή τον πόλεμον λαμπρώς έξήνεγκεν 
ήδη καί τών εξω τα μεν κατέδραμε καί διήρπασε, τα δέ άπέστησε, 
τα δέ έχειρώσατο, παρεσκευάζετο άμα ήρι καί αύτη τη πόλει κατά γήν 

10 καί θάλασσαν προσβαλείν. (2) και πρώτα μέν συνήγε τάς δυνάμεις 
καί συνεκρότει καί τά στρατεύματα πανταχόθεν συνήθροιζεν εκ τε 
'Ασίας καί Ευρώπης, ιππικά τε καί πεζικά, ετι δέ όπλίτας τε καί τοξό-
τας καί σφενδονήτας κατέλεγε καί άκοντιστάς και πάσαν άλλην τάξιν 
έξήταζεν όπλα τε κατεσκεύαζεν ές άσφάλειαν τών προμαχομένων, 

15 ασπίδας τε καί κράνη καί θώρακας καί θυρεούς εξωθεν καταφράκτους 
σιδήρω, προς δέ βέλη τε καί άκόντια καί ξίφη καί οσα άλλα οί ές 
τειχομαχίαν έδόκει έπιτήδεια είναι, πάντα μετά πολλής έποίει σπουδής-

προς δέ τούτοις μηχανάς κατεσκεύαζε τω τείχει παντοίας τάς τε άλλας | 
καί τάς πετροβόλους δή ταύτας καί καινοτέρας, πράγμα ξένον και εις 

20 άκοήν άπιστον, ως έδειξεν ή πείρα, αϊ καί το πάν έδυνήθησαν 
κατεργάσασθαι. 

21 (1) προ πάντων δέ του ναυτικού έπεμέλετο τριήρεις τάς μέν έκ 
νέου ναυπηγούμενος, τάς δέ τω χρόνω πεπονηκυίας άνορθών, τάς δέ 
διάβροχους ούσας άνακάων καί θεραπεύουν ετι δέ πλοία μακρά κατ-

25 εσκεύαζε, τά δέ καί κατάφρακτα, καί ταχείας ναύς, τριακοντόρους τε 
καί πεντηκοντόρους, καί τήν άλλην δέ άπασαν τούτων έπισκευήν τε 
καί χρείαν έτοιμάζων τε ην καί διορθούμενος οτι τάχιστα μηδενός τών 
ές τούτο φερόντων φειδόμενος. (2) προς δέ τούτοις ναυτικόν συν-
έλεγεν έκ πάσης της αυτού παραλίας Άσιανής τε καί Ευρωπαίας 

30 έρέτας τε καί θρανίτας καί θαλαμίους καί τους έπί τών καταστρω-
μάτων επιλεγόμενος, ετι δέ κυβερνήτας καί κελευστάς τριηράρχους τε 
καί ναυάρχους καί στρατηγούς, καί τά άλλα δέ πληρώματα τών νεών 
μετά πολλής επιμελείας τε καί σπουδής έξεπλήρου' πλέον γάρ ισχύ σε ιν 
ές τήν πολιορκίαν τε καί τον πόλεμον έδόκει τω κατά θάλατταν 

35 ναυτικώ ή τή κατά γήν στρατιςχ, καί δια τοΰτο το πλέον ένεμε τής 
έπιμελείας αύτω καί πάση σπουδή καί προθυμία, προσέτι γε μήν καί 
φιλοτιμίςι προς τψ έργψ έχρήτο προύργου τι τούτο νομίζων εϊναί οί.| 

24 διάβροχους : cf. Thuc. VII 12,3 νήες διάβροχοι 

S p. 42—44 13 σφενδονήτας corr. e σφενδονίτας S 15 θυραιοΰς S 32 δέ Ssl 
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κίνησις τοϋ βασιλέως μεγίστη κατά της 
Πόλεως κατά γήν τε καί θάλασσαν 

22 (1) έν τούτοις δ' όντος αυτού και παρασκευαζομένου χειμώνος 
καί το έαρ ύπέφαινεν ήδη, και ός ευθύς τάς μεν ναύς παρεσκεύαζεν 

5 ες άναγωνήν άπό Καλλιουπόλεως (εκεί γαρ ήσαν αύτω συνηγμέναι) 
ήγεμόνα καί στρατηγόν έπιστήσας αύταίς Παλτόγλην τον σατράπην 
Καλλιουπόλεως. (2) ήσαν δ' αί πάσαι τον άριθμόν, ώς έλέγοντο, τρια-
κόσιοι καί πεντήκοντα άνευ μέντοι γε των σκευαγωγών καί των κατ' 
άλλην τινά χρείαν ή έμπορίαν άφικνουμένων- αί δ' άνήγοντο τάχει 

ίο πολλω συν βοή καί θορύβψ καί άλαλαγμω είρεσία τε χρώμεναι καί 
παρακελευσμφ καί πατάγω και άντιφιλοτιμήσει προς άλλήλας ύπερ-
ηχοΰσαι μέν τον Έλλήσποντον, εκπληξιν δέ καί φόβον ότι πλείστον 
παρέχουσαι τοις όρώσι. (3) δια πολλού γαρ χρόνου ούδαμοΰ τοσού-
τος στόλος νεών καί παρασκευή τοσήδε κατά θάλατταν έγεγόνει- ο δή 

15 καί μάλλον τούς ταλαίπωρους 'Ρωμαίους έξέπληξε παρ' έλπίδα φανέν 
καί εις άπόγνωσιν καί άθυμίαν μεγίστην ένέβαλε καί πάσαν αλλην 
έλπίδα χρηστήν αυτών παρήρηται. (4) πρότερον μέν γαρ ήνίκα προσ-
έβαλλον αύτοίς οί πολέμιοι, κατά γήν έπολιορκούντο καί μόνον, τής δέ 
θαλάσσης έκράτουν, καί είχον τά τε έπιτήδεια άφθονα τή κατά θάλατ-

20 ταν έμπορίςχ χρώμενοι τόν τε πόλεμον ραδίως άνέφερον καί τάς 
προσβολάς ου χαλεπώς άπεκρούοντο δια πολυχειρίαν των πολεμίων 
ένί μέρει | καί μόνω τω κατά γήν μαχομένων νύν δέ κατά τε γήν καί 
θάλασσαν έπιόντα όρώντες τον πόλεμον είκότως έξεπλήττοντο καί είς 
άπορίαν μεγίστην καί φόβον δεινόν ένέπιπτον. καί ó μέν κατά θάλασ-

25 σαν στόλος τω βασιλεί ούτως άνήγετο. 

23 (1) αυτός δέ άρας έκ τής 'Αδριανού παντί τω στρατφ ίππικφ τε 
καί πεζικφ δια τής μεσόγειας έχώρει άπαντα συγκυκών τε καί συν-
ταράττων καί φόβον καί άγωνίαν καί φρίκην μεγίστην έμποιών, καθ' 
ους αν γένοιτο, συνεπαγόμενος άμα οί καί τάς μηχανάς- καί άφικνείται 

30 δεκαταίος ές το Βυζάντιον καί στρατοπεδεύεται προς τή πόλει έγγύς 
που τού τείχους όσα άπό σταδίων τεττάρων προς ταίς καλουμέναις 
Πύλαις τού 'Ρωμανού. (2) αί δέ νήες όρμίζονται άλλη καί άλλη της 
ηπείρου καταντικρύ τής πόλεως πληρώσασαι πάσαν την ταύτη παρα-
λίαν. 

11—12 ύπερηχοΰσαι — Έλλήσποντον : Aristid. Panath. p. 43,11 L.-B. ύπερηχοϋντες μέν 
τον Αιγαίον 

S p. 4 5 - 4 6 1—2 S marg (καταγην) 6—7 ήγεμόνα - Καλλιουπόλεως S marg 8 
ad άνευ κτλ. 10—14 litt. eras. S marg 24 φόβον δεινόν add. S (δεινόν in marg) 31 
τετάρων S 
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σημείωσαι το πλήθος του στρατού 

(3) ó δέ στρατός άπας ήν, ώς έλέγετο, υπέρ τάς τριάκοντα μυριάδας 
το μάχιμον άνευ μέντοι γε τού άλλου όμίλου, δς πολύς ειπετο. 

24 (1) 'Ρωμαίοι δέ στρατόν τοσούτον πεζόν τε καί ναυτικόν καί 
5 παρασκευήν τοσήνδε κατά γήν καί θάλασσαν έπιούσαν όρώντες έξ-

επλήττοντο μεν τω τε παραλόγω της θέας τω τε άθρόω της έπιθέσεως, 
ου μην ήμέλουν γε και αυτοί των ές τον πόλεμον καί την έναντίαν 
άντιπαρασκευήν, άλλα πάντα έποίουν μηδέν ύφιέντες. (2) | καί πρώτον 
μεν όλκάδας μεγάλας περί τε την άλυσιν καί το στόμα τοϋ μεγάλου 

ίο λιμένος άντιπρφρους βύζην ώρμιζον καί τριήρεις μακράς περί αύτάς 
ώς ταύτη τον εσπλουν των πολεμίων κωλύσοντες. (3) ετυχον δέ τότε 
παροϋσαι καί τριήρεις εξ 'Ιταλίας εξ Ένετικαί ουκ επί πόλεμον, άλλα 
κατά χρείαν ιδίαν, καί όλκάδες μεγάλαι έκ Κρήτης άφιγμέναι κατ' 
έμπορίαν, άς άξιώσει κατέσχον πείσαντες παραμεϊναι τώ πολέμψ. 

15 άφιξις Ίουστίνου 'Ιταλού èv τη Πόλει σύν 
δυσίν όλκάσιν έπί βοηθείςι 

25 (1) εν δέ ταΐς αύταϊς ήμέραις άφικνείται καί τις άνήρ 'Ιταλός 
Ίουστΐνος ονομα δυνατός τε καί των εΰ γεγονότων, άλλα δη καί τα 
ές πόλεμον έμπειρος καί μάλα γενναίος εχων μεθ' έαυτού καί δύο τών 

20 μεγάλων όλκάδων, άς οίκοθεν αυτός έπισκευάσας καί όπλίσας καλώς 
άνδράσι τε καί οπλοις παντοίοις (είχε γαρ έπάνω τών καταστρωμάτων 
τούτων άνδρας καταφράκτους τετρακοσίους) διέτριβε περί τε Χίον καί 
'Ρόδον καί την ταύτη θάλασσαν λοχών τινας τών αύτω διαφόρων· δς 
προμαθών τόν τε πόλεμον 'Ρωμαίων καί την όσον ου της Πόλεως έσο-

25 μενην πολιορκίαν καί τήν μεγάλην τοϋ βασιλέως Μεχέμετι παρασκευήν 
κατ' αυτής ήκεν αυτόκλητος συν ταίς όλκάσι βοηθήσων 'Ρωμαίους καί | 
βασιλεί Κωνσταντίνο), εισί δέ οι καί μετάκλητον αύτόν γενέσθαι φασί 
παρ' αύτοϋ ύπεσχημένου μετά τον πόλεμον μισθόν τής βοηθείας τήν 
Λήμνον αύτώ. (2) οΰτος έν όλίγω πείραν τής αυτού γνώμης τε καί τών 

9—11 όλκάδας - κωλύσοντες : Thuc. IV 8,7 τους μεν οΰν εσπλους ταϊς ναυσίν άντι-
πρφροις βύζην κλήσειν εμελλον; Arr. An. I 19,3 κατά το στόμα τοϋ λιμένος . . . άντι-
πρφρους βύζην τάς τριήρεις όρμίσαντες άποκεκλείκεσαν . . . ròv λιμένα 

S p. 46—48 1 S marg 5 θάλασαν S 9 όλκάδας S άλυσιν S 12 αίνετικαί 
S 13 όλκάδες S (hoc mendum non amplius notatur) 14 έμπορείαν S 15—16 S 
marg 21 άνδράσι S 29 τε Ssl 
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τρόπων άκριβή παρασχών καί πίστεις δούς καΐ λαβών δέχεται καί 
τιμάται παρά τε τού βασιλέως καί των έν τέλει καί της πολιτείας 
λαμπρώς και καθίσταται παρ' αυτών στρατηγός αυτοκράτωρ καί 
κύριος τοϋ πολέμου παντός καί βουλής καί φητών καί απορρήτων καί 

5 οπλών καί πάσης της τοϋ πολέμου χρείας τε καί παρασκευής. (3) κατα-
στάς οΰν έν τω τοιωδε παντοίως έπεσκεύαζε τήν πόλιν τό τε κατά 
γήν τείχος άπαν όπλίζων καί τάς έπάλξεις πετροβόλοις τε μηχαναίς καί 
παντοίοις όπλοις τους τε προμαχομένους τε καί προπολεμοϋντας 
τούτων έκτάττων καλώς καί καθιστών ενα εκαστον, η δει, καί πάρ-

ιο αγγέλλων, οπως χρή τους έπιόντας άμύνεσθαι καί φυλάττειν τό τείχος" 
ετι δε τόν τε λιμένα καλώς ήσφαλίσατο, ηπερ ειρηται, όλκάσι τε καί 
τριήρεσι καί μηχαναϊς παντοίαις καί τό κατά θάλασσαν άπαν τείχος 
ώσπερ δη καί τό τής ηπείρου αρκούντως ώπλισεν- ήν γαρ ó άνήρ 
πολέμων έμπειρος, ήπερ εφην, καί τα ές τειχομαχίαν μάλιστα ίκανώς 

15 ήσκητο. (4) έγχειρίζεται δε καί τό καταντικρύ τοϋ βασιλέως στρατο-
πέδου I μέρος τοϋ τείχους ως έπίμαχόν τε ον, οπη δή καί τό καθαρώ-
τατον ήν τού στρατού καί ή βασίλειος ιλη τε καί αυλή, καί ού τάς 
μηχανάς εδει τούς πολεμίους προσαγαγείν, ώστε προπολεμεΐν τε αυτός 
αυτού καί προμάχεσθαι καί φυλάττειν μετά γε τών σύν αυτώ" είχε γαρ 

20 ύπ' αυτόν, ώς εφθην ειπών, καταφράκτους άνδρας τετρακοσίους άνευ 
γε τών άλλων πληρωμάτων τών νεών. (5) γίνεται δέ τότε καί τις 
έκδρομή βραχεία τών εκ τής Πόλεως πρός τινας τών από τής στρατιάς 
προεκδραμόντας ατάκτως, καί άπέκτειναν ένίους αυτών, ολίγους δέ 
καί έτρωσαν, μετά δέ ταύτα συνελαθέντες υπό πολλών άντεκδραμόν-

25 των άπό τής στρατιάς κατέφυγον ές τήν πόλιν καί κλείσαντες τάς 
πύλας ούκέτι έπεξέθεον, άλλ' έφύλαττον μόνον τήν πόλιν. 

26 (1) Μεχέμετις δέ ό βασιλεύς στρατόπεδον θέμενος αυτού που 
περί τε τό καλούμενον Μεσοτείχιον καί τό Μυριάνδριον ού πόρρω 
τού τείχους, άλλ' ότι έγγυτάτω καί οσον μή εΐσω βελών είναι, πρώτον 

30 μεν δεΐν εγνω λόγοις συμβατηρίοις χρήσασθαι προς 'Ρωμαίους, εί 
βούλοιντο παραδόντες αύτφ τήν τε πόλιν καί έαυτούς μετά συμβάσεων 
καί όρκων πιστών καθήσθαι σύν γυναιξί καί τέκνοις καί τοις ύπάρχου-
σι πάσι σώς καί κακών άπαθεΐς άπολαύοντες τών ιδίων είρηνικώς' 
καί πέμπει δή τούς | ταύτα ερούντας, οι καί παραγενόμενοι άπήγγειλαν 

35 τα παρά τού βασιλέως. (2) 'Ρωμαίοι δέ ουκ έδέξαντο έπί τούτοις 
είπόντες άλλας σπονδάς έθέλειν ποιεϊσθαι, τήν πόλιν δέ άδύνατα είναι 
παραδώσειν αυτώ. (3) βασιλεύς δέ τούτων άκούσας ευθύς εκειρέ τε 
τήν γήν καί τα πέριξ πάντα τής Πόλεως έδήωσε. μετά δέ τούτο άναλα-
βών τόν τε Ζάγανον καί Χαλήλην, άνδρας τών πρώτων παρ' αύτφ, 

S p. 48—50 6—7 κατά γήν S marg 9—10 παραγγέλων S 15 ήσκητο S marg : 
Ιχων S 20 ύπ' αυτόν corr. ex ύφ' αύτόν S 28 τε Ssl 30 συμβατηρίοις S marg 
35 'Ρωμαίοι Ssl : οΕ S 
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συν αύτοΐς δέ καί έτέρους των σατραπών, περιήει το κατ' ήπειρον 
μέρος της πόλεως κατασκόπων το ταύτη τείχος, ή τε έπιμαχώτατον 
ειη ες προσβολήν ή τε άπόμαχον και fj δει προσάγειν τάς μηχανάς 
ώστε κατασεΐσαι αύτό. 

5 έκταξις της στρατιάς άπάσης καί μερισμός της πόλεως κατά τε 
γήν καί θάλασσαν τοίς σατράπαις παρά τού βασιλέως 

27 (1) μετά δέ τούτο έκτάσσει πάσαν την στρατιάν, τους τε σατράπας 
καί ίλάρχας καί ταγματάρχας καί ήγεμόνας των τάξεων, δ ιδού ς έκάστω 
και τάξιν καί τόπον, ή δει φυλάττειν καί μάχεσθαι, καί παραγγέλλων, 

ίο ά δεί ποιεΐν. (2) διελών δέ κατά μέρη την πόλιν άπασαν και το 
τείχος κατά γήν τε καί θάλασσαν Ζαγάνω μέν καί τοις ύπ' αυτόν συν τε 
και έτέροις τισί των λοχαγών καταπιστεύει την τε πολιορκίαν τοϋ 
Γαλατά και το κατ' αυτόν μέρος άπαν συν γε τω Κέρατι καί λιμένι 
παντί άνιόντι μέχρι της όνομαζομένης Ξύλινης Πύλης της Πόλεως 

15 ένδούς αύτφ καί γεφυρούν τον ταύτη πορθμόν τοΰ Κέρατος άπό τε 
τών Κεραμικών μέχρι τού πέραν καί | καταντικρύ τούτων ο ντο ς τείχους 
της Πόλεως' εγνωστο γαρ αύτω καί ταύτη διαβιβάσαι όπλίτας τε καί 
τοξότας, ώς αν πανταχόθεν προσβάλλοι τη πόλει καί άκριβή την 
πολιορκίαν ποιοΐτο. (3) Καρατζία δέ τω της Ευρώπης έπάρχω καί 

20 έτέροις τών σατραπών το άπό της Ξυλίνης Πύλης άνιόντι μέχρι τών 
Βασιλείων τού Πορφυρογέννητου και φθάνοντι μέχρι της όνομαζο-
μένης Πύλης της Χαρισούς εγχειρίζει δούς αύτφ καί τινας τών μηχα-
νών και μηχανοποιούς παίειν τό ταύτη τείχος, fj αν ασθενές καί 
έπίμαχον ειη, καί κατασείειν αύτό. (4) Ίσαάκω δε τω της 'Ασίας 

25 έπάρχοντι τότε καί Μάχου μούτει κόμητι δντι τό τηνικαύτα, άνδράσι 
γενναίοις τε καί τη κατά πόλεμον έμπειρίςι καί τόλμη θαυμαζομένοις 
πολλώ, τό άπό τού Μυριανδρίου μέχρι τών της Χρυσέας Πυλών καί 
της ταύτη θαλάττης μέρος επιτρέπει. (5) αυτός δέ ό βασιλεύς σύν γε 
τοις δυσί πασιάδαις τω τε Χαλήλη καί Σαρατζία τό μέσον έπέχει της 

30 πόλεως και τού κατ' ήπειρον τείχους καί ή μάλιστα ένόμιζεν έπιμαχώ-
τατον είναι εχων μεθ' έαυτού την βασιλικήν αύλήν πάσαν, λέγω δη 
τους πεζεταίρους τε καί τοξότας καί ύπασπιστάς καί τήν άλλην περί 
αυτόν ΐλην, δ δή τό καθαρώτατον ην τού στρατού. 

S p. 50—51 5—6 S marg (6 παρατοϋ) 14 ξυλήνης S 15 τε S : γε Müller, sed 
cf. 37,26; 43,7 21 πορφυρογέννητου (-γενν- in ras.) S 25 μαχουμοΰτει (-ει in ras.) 
S δντι τό τηνικαΰτα S marg άνδράσι S 26 τε Ssl 27 χρυσαίας S 28 γε 
Ssl 32 πεζαιτέρους S 
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28 (1) έκτάξας δε ούτω την κατά γήν στρατιάν καί πανταχόθεν το 
ταύτη τείχος άσφαλισάμενός τε καί περιλαβών | τω στρατω τον κατά 
θάλατταν πόλεμον έγχειρίζει Παλτόγλη, άνδρί γενναίω τε καί των 
κατά θάλατταν έμπείρω τε καί στρατηγικώ, δν ήγεμόνα του ναυτικού 

5 παντός εΐλετο και της παραλίας άπάσης Άσιανής τε καί Ευρωπαίας 
σατράπην οντα Καλλιουπόλεως. (2) δς δή το κατά θάλασσαν άπαν 
τείχος ταϊς ναυσί περιειλήφει άπό τε της Χρυσέας τού άκρου μέχρι 
δή καί των νεωρίων τοϋ Γαλατά, στάδιά που μάλιστα τρία καί τεσ-
σαράκοντα, συν γε τη άλύσει καί ταϊς εφορμούσαις ταύτη ναυσί και 

ίο όλκάσιν- ου δή καί καθημεραν προσβάλλων τον πόλεμον έποιεΐτο 
βουλόμενος τον εσπλουν βιάσασθαι τού λιμενος, ως αν καί το κατά το 
Κέρας άπαν τείχος άνοιξη πολέμω. (3) ην δε ό περίβολος άπας της 
πόλεως ó περιληφθείς τφ στρατω κατά γήν τε καί θάλασσαν άκριβώς 
λογιζομένω στάδιοί που μάλιστα εξ καί είκοσι προς τοις εκατόν άπό 

15 τούτων ήν άφύλακτον μόνον το τού Κέρατος τείχος το εντός της 
άλύσεως, στάδιοι πέντε καί τριάκοντα, το δε άλλο πάν έφυλάσσετο. 

29 (1) πράξας δέ ούτω ταύτα μετακαλείται τους μηχανοποιούς καί 
κοινολογείται τούτοις περί τε των μηχανών καί τοϋ τείχους, όπως αν 
ρφστα καθαιρεθείη. οί δε ύπισχνούνται αύτω ρςιδίαν είναι τήν τούτου 

20 καθαίρεσιν, εϊ γε προς ταίς ούσαις μηχαναϊς (ήσαν γαρ αύτοϊς ήδη καί 
ετεραι πρόσθεν | πεποιημέναι) καί έτέραν ποιήσωσι τήν δοκούσαν 
αύτοϊς ίκανήν είναι κατασείσαι το τείχος καί καθελεΐν, προς ήν καί 
άναλωμάτων πολλών καί χαλκού πλείστου καί έτέρων ουκ ολίγων 
είδών ενεστι χρεία. (2) καί δς ευθύς θάττον ή λόγος άπαντα δαψιλώς 

25 αύτοίς παρέχει τά προς τήν χρείαν, οί δέ κατασκευάζουσι τήν μηχανήν, 
πράγμα φοβερώτατον ίδεϊν καί εις άκοήν όλως άπιστόν τε καί δυσ-
παράδεκτον. λέξω δή τήν τε κατασκευήν αυτής καί το είδος και τήν 
ένέργειαν ως ένόν. 

εκφρασις τής τε κατασκευής τής μηχανής καί 
30 τού είδους αυτής καί τής ενεργείας 

πηλός έπαλάσσετο πολλών ήμερών ωστε κατεργασθήναι γής τής πιο-
τάτης τε καί καθαρωτάτης καί λεπτοτάτης τή διαθέσει λίνω τε καί 

4—5 ήγεμόνα - άπάσης : Arr. An. II 1,1 του τε ναυτικοϋ παντός ήγεμων . . . καί της 
παραλίου ξυμπάσης 12—15 ήν δε ó περίβολος — άφύλακτον : Thuc. II 13,7 καί τοϋ 
Πειραιώς . . . έξήκοντα μεν σταδίων ó άπας περίβολος, το δ' έν φυλακή δν ήμισυ τοΰτου 

S p. 51-53 7 τε S : γε dubitanter Müller, sed cf. 37,26; 42,15 9 άλύσει S 16 
άλυσεως S 18 δπως Spc : πώς Sac 24 ειδών S marg δαψηλώς S 29—30 S 
marg 31 έπαλλάσσετο S 
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καννάβει καί τοιούτοις τισίν άλλοις συνδετικοϊς τε καί συνεκτικοίς 
κατακερματισμένοις όλος διόλου μεμιγμένος καί συμφυρόμενος, ώς εν 
σώμα γίνεσθαι τούτοις συνεχές τε καί άδιάσπαστον. (3) τύπος δ' εκ 
τούτου κατεσκευάζετο στρογγύλος, αύλοειδής, έπιμήκης, οίος ές όμ-

5 φαλόν είναι" μήκος τούτω σπιθαμαί τετταράκοντα. οΰ το μεν έμ-
προσθεν ήμισυ, το προς ύποδοχήν τού λίθου, σπιθαμών δύο και δέκα 
τον κύκλον καί τήν περιφέρειαν είχε τοϋ πάχους, το δ' όπισθεν 
ήμισυ τής ουράς, το προς ύποδοχήν τής όνομαζομένης βοτάνης, σπιθα-
μών τεττάρων ή καί μικρόν τι προς ειχε τήν περιφέρειαν τού πάχους, 

ίο ώς προς τήν άναλογίαν, οϊμαι, τού όλου. | έτερος δέ τύπος έκτος προς 
ύποδοχήν τούτου κατεσκευάζετο κοίλος ολος διόλου καί οίον θήκη τις 
είναι, ευρύτερος δε μόνον, ώστε δέξασθαι τούτον όλον έντός καί μετ' 
άποστάσεως' άπόστασις δ' ήν έν τω μεταξύ τοϊν τύποιν άμφοϊν ολοιν 
διόλου επίσης πάντοθεν, οσον σπιθαμιαία ή καί μικρόν τι πρός, ήτις 

15 έμελλε δέξασθαι τον χαλκόν είσχεόμενον άπό τής χωνείας είς άπ-
αρτισμόν τού είδους τής μηχανής. (4) ó δε τύπος οΰτος, ó έξω φημί, 
κατεσκευάζετο μέν τψ αύτφ πηλω- ήν δέ όλος διόλου διεζωσμένος τε 
καί κατησφαλισμένος σιδήρω τε καί ξύλοις καί γη καί λίθοις έξωθεν 
έπψκοδομημένος καί βοηθούμενος, 'ίνα μή το πολύ βάρος εντός έμ-

20 πεσόν τού χαλκού διαρρήξη τούτον καί άπρακτον έργάσηται τό είδος 
τής μηχανής. (5) ίπνοί δέ δύο σύνεγγυς τούτων άμφοτέρωθεν κατ-
εσκευάζοντο είς χωνείας, ισχυρότατοι μέντοι και βεβαιότατοι, τα μέν 
ένδον έξ όπτής πλίνθου κατειργασμένοι καί πηλού καλώς είργασμένου 
καί πιοτάτου, τα εξωθεν δέ όλοι διόλων λίθοις παμμεγέθεσι καί τιτάνψ 

25 καί πάσιν άλλοις ώχυρωμένοι προς τούτο χρησίμοις. (6) χαλκού δέ 
καί κασσιτέρου πολύ τι χρήμα καί πολυτάλαντος όλκή έβέβλητο ταϊς 
χωνείαις, τάλαντά που μάλιστα χίλια καί πεντακόσια, ώς έλέγετο. έπί 
τούτοις καρβούνων τε πολύ τι πλήθος καί κορμών | έπετίθετο ταϊς 
χωνείαις εξωθεν ώσπερ έπωκοδομημένα άνωθέν τε καί κάτωθεν καί 

30 πανταχόθεν ές βάθος τους ιπνούς συγκαλύπτοντα, άνευ μέντοι γε τών 
στομίων, (7) φυσητήρες δέ περί αύτούς έπιτεταμένως φυσώντες καί 
άδιακόπως τήν έπικειμένην ύλην έξάπτοντες έν τρισίν ολαις ήμέραις 
καί νυξίν ΐσαις, έως ó χαλκός όλος διόλου τακείς καί διαλυθείς 
ύδαρώδης καί φυτός γένηται. είτα τών στομίων άνοιγέντων είσεχεΐτο 

35 ό χαλκός δια τών σωλήνων έν τοις τύποις, έως γεμισθή τελείως άπαν 
τό είσδεχόμενον καί κάλυψη καί τον εντός τύπον όλον διόλου καί 
ύπερβλύση τούτου πήχυν ένα κατά τό άνω. καί ούτως ήδη άπήρτιστο 

S p. 53-55 1 καννάβει scripsi : κανάβη S (sed cf. Suda Κ 298 : Καννάβη) 5—6 
Ιμπροσθεν Ssl : έμπρόσθιον S 12 post είναι 4—5 litt. eras. S δλον Ssl 19 βάρρος 
S 24 τιτάνψ Müller : τατάνω S : τιταίνφ Dethier 26. p. 45,5.8 έβεβλητο S : έν-
εβέβλητο Müller 28 κάρβουνων S marg : άνθράκων S 29 εξωθεν Ssl 
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ή μηχανή. (8) μετά τοϋτο δέ άποζέσαντος του χαλκού καί ψυχροί 
γεγονότος έκαθαίρετο των εντός τύπων καί των έκτος καί ξυομένη 
καί γλυφομένη ξυστήρσιν έλαμπρύνετο ολη διόλου, καί τοιαύτη μέν 
ή κατασκευή καί το είδος της μηχανής' λέξω δη καί τήν ένέργειαν. 

5 30 (1) έβεβλητο πρώτον ή καλούμενη βοτάνη πληρούσα ισχυρώς τήν 
όπισθεν ολην χωνείαν και τον αύλόν της μηχανής εως τού στομίου τού 
δευτέρου αυλού τού δεξομένου τον λίθον. (2) έπειτα τω στόματι 
τούτω πάσσαλος έβεβλητο μεγίστη ξύλου τού ίσχυροτάτου, ή σιδηροΐς 
μοχλοϊς τυπτομένη βιαίως ώθεΐτο στενοχωρουμένη έπί τα ένδον, άπο-

10 κλείουσα | καί συνέχουσα τήν βοτάνην ούτω τοι ισχυρώς ως μηδ' άν, 
εΐ τι καί γένοιτο, δυνηθήναι ταύτην άλλω τω τρόπω έκείθεν έξαιρεθή-
ναι μή τής βοτάνης άναφθείσης τη βίςι. είτα τον λίθον έπεφόρουν 
ώθούντες έντός, εως εν χρω γένηται τή πασσάλω καί συνέσφιγγον 
τούτον κύκλωθεν. (3) μετά δέ τούτο τρέψαντες την μηχανήν προς ô 

15 παίειν έμελλε καί σταθμήσαντες αυτήν μέτροις τισί τεχνικοίς καί άνα-
λογίαις προς τον σκοπόν έπεφόρουν έπειτα κεραίας μεγάλας ξύλων 
αυτή κάτωθεν ύποστρωννύντες καί καλώς έφαρμόζοντες καί λίθους 
έπετίθουν παμμεγέθεις βαρύνοντες αυτήν καί κατασφαλίζοντες άνωθεν 
τε καί κάτωθεν καί όπισθεν καί πανταχόθεν, ϊνα μή τη βί<? τής φύμης 

20 καί τω σφοδρώ τής φοράς τής οικείας έδρας παρατραπεΐσα πόρρω ποι 
τού σκοπού βάλη. (4) είτα πύρ έπέβαλον αυτή δια τής όπισθεν 
βραχείας τρυμαλιάς άνάψαντες τήν βοτάνην- καί ταύτης έξαφθείσης 
θάττον ή λόγος πρώτα μέν έγίνετο μυκηθμός φοβερός καί κλόνος τής 
υποκείμενης γης καί τής πόρρω καί βρόμος οίος ουδείς, έπειτα μετά 

25 βροντής έξαισίας καί δούπου φρικώδους καί πυρός τα πέριξ πάντα 
ξυμφλέγοντος καί μελαίνοντος ένδοθεν ωθούμενη ή πάσσαλος πνεύ-
ματι ξηρώ καί θερμώ βιαίως έκίνει τον λίθον εξερχόμενη. (5) ó δέ 
φερόμενος μετά βίας σφοδροτάτης καί ρύμης προσέπιπτε τω τείχει 
καί ευθύς κατέσειέ τε αυτό καί κατέβαλλε | καί εις πολλά παρερρήγνυ 

30 καί διελίκμα πανταχού τε διασκεδάζων αυτά καί φόνον τών προσ-
τυχόντων ποιών- καί ποτέ μέν κατερρίπτει μέρος όλον, ποτέ δέ ήμισυ, 
ποτέ δέ πλέον ή έλαττον πύργου ή μεταπυργίου ή καί έπάλξεως, καί 
ουδέν ην ούτως ίσχυρόν ή άντίτυπον ή πάχος έρυμνότατον τείχους ώς 
άπαντήσαι γούν δυνηθήναι fj άντισχειν ολως τη τοσαύτη τού λίθου βία 

35 τε καί φορά. 

(6) ούτως άπιστόν τι χρήμα καί παράλογον το είδος τούτο τής 
μηχανής, όπερ οί παλαιοί μέν βασιλείς τε καί στρατηγοί ούτε είχον 
ούτε έγίνωσκον ει γαρ είχον, ούδέν άν είχον αύτοϊς άντιβαΐνον έτι 

S p. 55—57 8 πάσαλος S 13 πασάλψ S συνέσφιγγον Ssl : συνέσφιγκον S 15 
τεχνικοίς S marg 17 κάτωθεν ύποστρωννύντες καί S marg 22 τριμαλιάς S 23 
μυκιθμός S 26 πάσαλος S 29 κατέβαλε S 
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ουδέ προσιστάμενον ολως έν ταΐς πολιορκίαις ουδέ πολλών άν εδέοντο 
εις το κατασεΐσαι τείχη τε και καταβαλείν καί τά έρυμνότατα ουδέ 
πράγματ' αν είχον έπιτειχίζοντες καί ταφρεύοντες και χώματα α'ίρον-
τες καΐ ύπορύσσοντες εστίν οΰ καί άλλα άττα ποιούντες ώστε παρα-

5 στήσασθαι πόλεις καί χειρώσασθαι φρούρια, άλλα πάντ' άν εικεν 
αύτοϊς θάττον ή λόγος καί προσεχώρει κατασειόμενά τε καί καταρρι-
πτούμενα ταϊς μηχαναΐς" άλλ5 ουκ ήν. (7) εύρημα δε τούτο νέον έστί 
Γερμανών καί Κελτών, έτών που μάλιστα πεντήκοντα καί έκατόν ή καί 
όλίγω πλειόνων, σοφώτατον πάνυ καί περινενοημένον, καί μάλιστα δή 

ίο ή της βοτάνης συμβολή τε καί κατασκευή εξ ειδών συγκειμένη | θερμο-
τάτων καί ξηροτάτων, νίτρου καί θείου καί κάρβουνου καί βοτανών, 
ξηρόν καί θερμόν πνεύμα άποτελούντων, όπερ έναποκλειόμενον στεγα-
νώ καί ίσχυρώ και συμπεπιλημένφ σώματι του χαλκού καί μηδαμή 
μηδαμού διέξοδον έχον άλλοθι πη ή ταύτη τω ενδοθεν ώθισμώ καί τή 

15 βία κινούμενον τήν τοσαύτην καί τηλικαύτην βίαν τε καί φοράν του 
λίθου, αλλά δή καί ρήξιν του χαλκού πολλάκις εργάζεται. (8) άλλ' 
ούδέ όνομα παλαιόν ευρίσκεται ταύτη τή μηχανή, εί μή πού τις τήν 
έλέπολιν εΐποι ή άφετήριον, κοινώ δέ ονόματι ταύτην καλούσι πάντες 
οί νυν όντες σκευήν. καί τα μεν τής μηχανής τοιαύτα ώς ένόν ήμϊν 

20 καί έκ τών δυνατών άπαγγείλασι. 

31 (1) Μεχέμετις δέ ó βασιλεύς, έπειδή οί τά τών μηχανών άπήρ-
τιστο καλώς, προσάγειν ήδη ταύτας τοις τείχεσι κελεύει τους μηχανο-
ποιούς, καί κατά μεν το Μεσοτείχιον, οΰ τό στρατόπεδον ειχεν, ι/να 
δή καί ή σκηνή ήν αύτώ, τρεις άπολεξαμένους τάς μεγίστας τε και 

25 ίσχυροτάτας έπιθεϊναι παίειν τό ταύτη τείχος καί κατασείειν, τάς δέ 
άλλας άλλη καί άλλη τού τείχους προσάγειν έκέλευσεν έπιλεξαμένους 
τά έπιμαχώτατα καί άσθενέστατα τών τειχών- έγνωστο γαρ αύτώ πολ-
λοίς μέρεσι καταβαλείν τό τείχος, ώς άν πολλαχή προσβαλόντι τώ 
πολεμώ εύχείρωτος αύτώ καί φςιδία ή τούτου αϊρεσις γένηταΐ" ώσπερ 

30 δήτα καί γέγονε. (2) καί αί μέν μηχαναί προσαχθείσαι τώ τείχει κατ-
έσειόν τε | αυτό καί κατερρίπτουν δρώσαι τά εαυτών, βασιλεύς δέ τήν 
κατά τάς μηχανάς τάφρον έχώννυε λίθους επιφορών καί ξύλα καί χούν 
καί πάσαν άλλην ύλη ν συλλέγων, ώς άν κατασεισθέντος τού τείχους 

7—8 εϋρημα — Γερμανών : cf. Laon. Chale. I, p. 67,4—5 Darkó οϊονται δέ τίνες καί 
τηλεβόλους τε καί τηλεβολίσκους ύπό Γερμανών άρχήν άποδεδειγμένους 

S p. 57—59 1 όλως Ssl 4 ύπωρΰσσοντες S άττα Müller : ατα S 8 καί1 S : 
ή Müller app. er. (om. καί in textu) 10 κατασκευή S marg : σκευασία S 15 κινού-
μενον (-ού- ex -ó- corr.) S post τοσαύτην add. τε, sed eras. S 15—16 τού λίθου S 
marg 17 την S : (αΰ)την Müller 18 ή άφετήριον S marg δέ Ssl 19 nomen 
σκευήν serius illatum esse falso opinatur Müller 25 έπιθεϊναι Spc (έπι- add. in marg.) : 
θεϊναι Sac 28 καταβαλλεΐν Spc : καταβάλλειν Sac 29 τοΰτου Spc (in ras.) 30 
δήτα corr. ex δή S 32 χουν Ssl : γήν S 
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καί πεπτωκότος ήδη ραδία τοις όπλίταις ή διάβασις εϊη καί ή ές αυτό 
πάροδος τε καί προσβολή. (3) ετι δε τους γεωρύχους ύπορύττειν το 
τείχος έκέλευε καί υπονόμους υπογείους προς τήν πόλιν ποιείν, ώς 
αν δια τούτων νυκτός λάθωσιν εισελθόντες όπλίται. και ήνύετο το 

5 έργον άλλα τούτο μέν ύστερον περιττόν εδοξε και ματαία δαπάνη των 
μηχανών το πάν κατεργασαμένων. 

άφιξις τού βασιλέως επί το τού Θεραπείου φρούριον καί άλωσις 
τούτου έν δυσίν ήμέραις 

32 (1) έν οσω δε ταύτα έγίνετο, ó βασιλεύς άναλαβών τινας των 
10 τάξεων καί τήν βασιλικήν ΐλην πάσαν ήει έπί το τού Θεραπείου 

φρούριον έρυμνότατον πάνυ καί έπιστήσας μηχανάς κατέσεισέ τε καί 
κατηρριψε τούτου το πλέον καί των εντός πολλοί άπέθανον τοις άπό 
των μηχανών λίθοις, οί δε περιλειφθέντες τών φρουρών ου δυνάμενοι 
άντέχειν ετι προσεχώρησαν ομολογία χρήσασθαι αύτοΐς ö τι βούλοιτο' 

15 ό δε άνεσκολόπισε τούτους τεσσαράκοντα όντας. 

άφιξις ετέρα επί το Στουδίου φρούριον καί άλωσις τούτου αυθ-
ημερόν 

(2) κάκειθεν εφ' ετερον ήει φρούριον Στουδίου καλούμενον καί αυτό 
κατασείσας ταΐς μηχαναις καί καταβαλών αυθημερόν παρεστήσατο καί 

20 τους άνδρας άνεσκολόπισεν άγαγών παρά το τείχος τής Πόλεως, | ϊνα 
δή καταφανείς εϊεν τοις έν τή Πόλει, εξ καί τριάκοντα όντας. 

έπίπλους τού Παλτόγλη τή Πριγκίπφ νήσω και 
πολιορκία καί άλωσις τού έν αύτή φρουρίου 

33 (1) κατά δε τάς αύτάς ήμέρας καί Παλτόγλης ó τού στόλου ήγεμών 
25 τάς μέν πλείους τών νεών αυτού κατέλιπεν έφορμεΐν τω στόματι τού 

λιμένος καί τή άλύσει τού μή τι έσπλέειν ή έκπλέειν, αυτός δε άναλα-

26 τοΰ μή τι — έκπλέειν : cf. Thuc. II 93,4 του μή έσπλείν Μεγαρεΰσι μηδέ έκπλεΐν μηδέν 

S p. 59—60 2 ύπωρΰττειν S 7—8 S marg 10 θεραπείου Ssl : θεραπεία S 11 
κατέσεισέ τε καί S marg 13 τών μηχανών Ssl : τής μηχανής S 16—17 S marg 19 
καί καταβαλών Ssl 21 post εϊεν 4—5 litt. eras. Ssl τοις έν τή πόλει S marg 22—23 
S marg (πριγγίπω) 26 άλυσει S 
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βών τάς λοιπάς κελεύσαντος βασιλέως έπιπλεϊ τή Πριγκίπω νήσφ. ήν 
δ' εκεί φρούριον άσφαλέσχατον φυλακήν έχον εντός άνδρας κατα-
φράκτους τριάκοντα άνευ μέντοι γε των οικητόρων. (2) περισταυρώ-
σας ούν αυτό καί μηχανάς προσαγαγών τω τείχει κατέσεισε μεν τι 

5 μέρος τούτου καί κατήρριψε, προσβαλών δε και πειράσας τρόπω παντί 
ουκ ήδυνήθη όμως έλεϊν. τέλος εδοξεν αύτω πυρ επαφειναι τω φρουρίω 
καί πειράσαι, ει δύναιτο, πνεύματος έπιφόρου έπιγενομένου κατα-
φλέξαι αυτό. (3) κελεύει τοίνυν φακέλους ύλης παντοδαπής, καλάμων 
καί κληματίδων καί χόρτων καί άλλων εύπρήστων, οτι πλείστους την 

ίο ταχίστην νήσαντας έπιφορειν καί παρεμβάλλειν τω τείχει. καί τούτου 
τάχιστα γεγονότος δια πολυχειρίαν καί της ύλης ές ύψος άρθείσης πυρ 
έπιβάλλουσι ταύτη ξύν θείω καί πίσση άνάψαντες. ή δ' ευθύς δραξα-
μένη τε τού πυρός καί πνεύματος έπιφόρου τυχούσα τοσαύτην έποίησε 
φλόγα καί τοσούτον ήρθη μετέωρος ως καί των επάλξεων αύτών 

15 ύπεραναβήναι καί ές τα | έσω τού φρουρίου χεθήναι καί καταφλέξαι 
πολλούς των έν αύτω, μάλλον δε ολίγου έδέησε πάντας διαφθειραι 
τους ένδον. (4) ομως γε μην οι περιλειφθέντες μόλις καί μετά κιν-
δύνου πολλού διαδράντες το πύρ προσεχώρησαν αύτφ καί άνευ όμο-
λογίας" ους καί λαβών αιχμαλώτους πάντας τους μέν οίκήτορας 

20 άπέδοτο, τούς δε περιλειφθέντας των φρουρών άπέκτεινε. καί ταύτα 
μέν ταύτη. 

34 (1) 'Ρωμαίοι δέ καί Ίουστϊνος το τείχος όρώντες ούτως ισχυρώς 
υπό των μηχανών κατασειόμενον καί ριπτούμενον τό τε έντός τό τε 
έκτος πρώτον μέν δοκούς μεγάλας έξάπτοντες άνωθεν τού τείχους καί 

25 βρόχους έξαρτώντες καί σάκτας μεστούς έρίων καί άλλα τοιαύτα περι-
βάλλοντες άνέκλων ώς δυνατόν την φοράν τών λίθων καί έξεκαύλιζον. 
(2) ώς δε ταύτα βραχύ καί ούδεν ο τι καί λόγου άξιον ήνυεν, άλλα 
πάντα διελίκμα καί διεσκέδαζεν ή μηχανή καί τό τείχος κατήρριπτεν 

6—8 εδοξεν — αύτό : Thuc. II 77,2 πυρί εδοξεν αύτοϊς πειράσαι, εί δύναιντο πνεύματος 
γενομένου έπιφλέξαι την πόλιν 7—8 πνεύματος - καταφλέξαι : cf. Thuc. IV 30,2 
πνεύματος επιγενομένου τό πολύ αύτης ελαθε κατακαυθέν 8—10 φακέλους - παρ-
εμβάλλει : Thuc. II 77,3 φοροΰντες δε ύλης φακέλους παρέβαλον κτλ. 11 τάχιστα -
πολυχειρίαν : Thuc. II 77,3 ταχύ δε πλήρους γενομένου δια πολυχειρίαν 11—12 πύρ — 
άνάψαντες : Thuc. II 77,3 έμβαλόντες δέ πύρ ξύν θείψ καί πίσση ήψαν την ϋλην 13 
πνεύματος έπιφόρου τυχούσα : Thuc. II 77,5 πνεύμά τε εί έπεγένετο αύτη έπίφορον 
13—14 τοσαύτην έποίησε φλόγα : Thuc. II 77,4 καί έγένετο φλόξ τοσαύτη 16—17 
ολίγου - ένδον : Thuc. II 77,5 τούς Πλαταιάς . . . έλαχίστου έδέησε διαφθειραι 24 
δοκούς - έξάπτοντες : Thuc. II 76,4 δοκούς μεγάλας άρτήσαντες 25—26 βρόχους 
έξαρτώντες — έξεκαύλιζον : Thuc. II 76,4 βρόχους τε περιβάλλοντες άνέκλων (sc. τάς 
μηχανάς) . . . άπεκαύλιζε τό προύχον της έμβολής 

S p. 60—61 1 πριγγίπω S 3—4 περισταυρώσας S marg : πολιορκησας S 7 έπι-
φόρου S marg ad 13—17 spectans δρα S marg 
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(ήδη γαρ πολύ τι κατέπεσε του εξω μικρού τείχους, άλλα δή και τού 
μεγάλου δύο πύργοι και μεταπύργιον), άλλο τι έπινοούσι- κεραίας 
μεγάλας έπαγαγόντες άπεσταύρουν κατά τα παρερρηγμένα τού τείχους, 
λέγω δή τού έκτός, ξυνδέοντες αύτάς ισχυρώς' καί ύλην ταύταις 

5 έπεφόρουν παντοίαν λίθων καί ξύλων φακέλους τε χόρτων παντοδα-
πών καί κληματίδων καί καλάμων καί άλλων πολλών μετά πηλού 
μεμιγμένων | φορμηδόν ξυντιθέντες και το σταύρωμα ες ϋψος αΐροντες. 
(3) προκαλύμματα δ' ήσαν τη τε ύλη καί τω σταυρώματι δέρρεις καί 
διφθέραι τού μή πυρφόροις όϊστοϊς βλάπτεσθαι. ετι δέ χώμα μέγα 

ίο έχουν άπό τών εντός άντίπαλον τούτοις προσεχώς βοήθειάν τε τω 
σταυρώματι και αντί τείχους είναι, άμα δέ ϊνα καί ό λίθος μετά βίας 
φερόμενος καταχώννυται μαλθακή καί εύείκτω προσπίπτων τη γη καί 
μή άντιτύποις καί σκληροΐς προσπελάζων ρήξιν έργάζηται. (4) έπάνω 
δέ τού τε σταυρώματος καί τού χώματος άμφορέας μεγάλους ξυλίνους 

15 πλήρεις γής στιχηδόν έπετίθουν άντί έπάλξεων είναι τοις προμαχο-
μένοις και προβολήν, ώστε μή βάλλεσθαι τοις όϊστοις. 

προσβολή καί πείρα πρώτη τού βασιλέως 
κατά τού τείχους καί αποτυχία 

35 (1) Μεχέμετι δε τω βασιλεΐ τών φρουρίων έπανελθόντι εδοξε μετ' 
20 ου πολλάς ήμέρας άποπειράσασθαι της πόλεως κατά τα παρερρηγμένα 

τού τείχους, καί άναλαβών τούς τε όπλίτας καί τοξότας καί άκοντιστάς 
καί πάσαν τήν περί αυτόν ιλην τών πεζεταίρων προσβάλλει τω τείχει 
ισχυρώς- ήδη γαρ καί ή τάφρος αύτώ πλήρης ην. (2) και οί πεζέταιροι 
ευθύς σύν βοή καί άλαλαγμώ διαβάντες τήν τάφρον προσέμιξαν τω 

25 τείχει. και πρώτα μεν πύρ έπιβάλλειν έπεχείρουν τή ύλη, ϊνα τό τε 
σταύρωμα έμπρήσωσι καί ές τα άλλα ξύγχυσιν έργάσωνται καί κατά-
πληξιν τφ πολέμψ' ώς δ' ου προύχώρει τούτο αύτοΐς κατά νούν τών 
άνωθεν τού σταυ|ρώματος προτεταγμένων μαχομένων τε καλώς καί 

4—5 καί ΰλην — ξύλων : Thuc. II 75,2 έφόρουν δε ύλη ν ές αΰτό και λίθους καί γήν 
5—7 ξύλων — ξυντιθέντες : Thuc. II 75,2 ξύλα . . . φορμηδόν άντί τοίχων τιθέντες 8—9 
προκαλύμματα - βλάπτεσθαι : Arr. An. II 18,6 προκαλύμματα δέ δέρρεις καί διφθέραι 
αύτοίς ήσαν, ώς μήτε πυρφόροις βέλεσιν από του τείχους βάλλεσθαι; πυρφόροις όϊστοίς 
cf. Arr. An. II 21,3. Thuc. II 75,5 καί προκαλύμματα είχε δέρσεις καί διφθέρας ώστε 
τούς εργαζομένους καί τά ξύλα μήτε πυρφόροις οίστοϊς βάλλεσθαι 9—10 χώμα μέγα 
έχουν : Thuc. II 75,1 έπειτα χώμα έχουν 

S p. 61 —63 1 έξω S marg 4 ταύταις Ssl 5—6 χόρτων παντοδαπών S marg : φυτών 
S 7 μεμιγμένων Ssl : μεμιγμένους S 8 τε Ssl 9 χώμα Müller : ώμα (omissa in 
rubricando littera χ) S 12 φερόμενος S marg : έρχόμενος S καταχώννυται S : κατα-
χωννύηται Müller 17—18 S marg 22 πεζαιτέρων S 23 πεζαίτεροι S 
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σβεννύντων το πύρ, έπ' άλλο τι χωρούσι. (3) τοις άκροις των δορα-
τίων άγκυρας έμπήξαντες άνωθεν κατέσπων τους άμφορέας άπο-
γυμνούντες τους προμαχομένους της προβολής (οιδε γαρ άντί τείχους 
τε και έπάλξεων ήσαν αύτοΐς), καί οί τοξόται καί σφενδονήται καί 

5 άκοντισταί ραδίως εβαλλον έπί τα γυμνά, άλλοι δε κλίμακας φέροντες 
προσηγον τω τείχει καί έπιβαίνειν έπειρώντο τούτου, καί αί μηχαναί 
δε λίθους συχνούς άφιεϊσαι κατά τών προμαχομένων ου μικρώς 
εβλαπτον. καί οί μεν ούτως. 

36 (1) Ίουστΐνος δε καί οί σύν αύτω (οΰτοι γαρ έτετάχατο κατά 
ίο τα παρερρηγμένα τού τείχους, άλλα δή καί 'Ρωμαίων πολλοί σύν 

αύτοϊς) κατάφρακτοι οντες ούδεμίαν έδέχοντο βλάβην παρά τε τών 
βελών καί τών άλλων, άλλ' εύρώστως ήγωνίζοντο μαχόμενοι τε γεν-
ναίως καί άντιμηχανώμενοι προς τα παρ' αυτών καί άπρακτα δεικνύν-
τες. (2) τέλος ύπερισχύσαντες οΐ τε 'Ρωμαίοι καί Ίουστΐνος άπεκρού-

15 σαντό τε τούτους ού χαλεπώς καί τού τείχους έξέωσαν πολλούς αυτών 
τραυματίσαντες' ουκ ολίγοι δε καί άπέθανον. καί άλλαι δε προσβολαί 
καθημέραν έγίνοντο άλλη καί άλλη τού τείχους, καί μάλιστα κατά τα 
παρερρηγμένα, εν αίς ούδεν ελαττον οί της Πόλεως είχον, | άλλ' 
ισχυρώς τε έμάχοντο καί άντείχον γενναίως. 

20 37 (1) Παλτόγλης δε το φρούριον έξελών αΰθις έπιπλεΐ τω λιμένι, 
ούπερ αί άλλαι τριήρεις έφώρμουν, καί μετά δευτέραν ή τρίτην ήμέραν 
δέχεται ξύνθημα παρά τού βασιλέως, όπως καλώς παρασκευασάμενος 
καί ξυντεταγμέναις ταΐς ναυσι διαναυμαχήση πρός τε τάς όλκάδας καί 
τάς τριήρεις τάς έφορμούσας τω στόματι τού λιμένος καί τη άλύσει, 

25 εΐ πως δυνηθείη τον εσπλουν βιάσασθαι. (2) εγνωστο γαρ αύτω έξ 
άπαντος τρόπου τόν τε λιμένα καί το Κέρας ύφ' έαυτώ ποιήσασθαι, 
ως αν πανταχόθεν κατά τε γην καί θάλασσαν προσβάλοι τη Πόλεΐ' 
ένόμιζε γάρ, όπερ καί ήν, ώς, εί καί το ταύτη τείχος άνοίξει πολέμω, 
φςιδίαν άν αύτω την της πόλεως αϊρεσιν γενέσθαι ούκ έξαρκούντων 

30 τών προμαχομένων προς πάντα τον περίβολον όλιγανθρωπίςχ μέγιστον 
όντα. 

έπίπλους τού Παλτόγλη κατά τών έν τώ στόματι τού λιμένος όλκά-
δων καί τής άλύσεως καί ναυμαχία κρατερά καί άποτυχία 

(3) Παλτόγλης δε τάς τε ναύς άπάσας καί τούς έπ' αύταΐς μάχιμους 
35 άνδρας έκτάξας τε καί όπλίσας καλώς έπιπλεΐ ταΐς όλκάσι καί τη 

S p. 63—64 2 άγγύρας S 5 εβαλλον Grecu : εβαλον S 6 τείχει Ssl : σταυρώ-
ματι S 18 ουδέν Ssl : ούκ S 24 άλύσει S (hoc mendum non amplius notatur) 27 
προσβάλοι S : fort, scribendum προσβάλλοι (coll. 42,18) 32—33 S marg 
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άλύσει συν όρμή πολλή καί θυμώ καί φύμη, Iti δέ βοή καί άλαλαγμφ. 
και πρώτα μεν μικρόν άνακωχεύσαντες τάς ναύς όσον έντός βέλους 
είναι άκροβολισμοϊς έχρήσαντο πόρρωθεν καί πείραις βάλλοντες καί 
βαλλόμενοι τοξεύμασί τε καί λίθοις τοις άπό τών μηχανών άφιεμένοις, 

5 έπειτα πολλή τη φύμη μέσαις εμβάλλει | ταϊς όλκάσΐ" καί οί επί τών 
καταστρωμάτων όπλϊται ευθύς οι μεν πύρ έπέφερον ταίς χερσίν 
άνάπτειν διανοούμενοι ταύτας, οί δέ πυρφόροις όϊστοΐς εβαλλον, άλλοι 
δέ τάς σχοίνους τών άγκυρών ύποτέμνειν έπειρώντο, οί δε άναρριχώ-
μενοι άγκύραις καί κλίμαξιν έπιβαίνειν έπειρώντο τών νεών, οί δε 

ίο ξυστοϊς καί παλτοΐς καί δόρασι μακροίς κατηκόντιζον τους προμαχο-
μένους, όρμή τε ήν αύτοΐς ού μικρά προς το έργον καί προθυμία. 

(4) οί δέ έπί τών όλκάδων (ήσαν γαρ ήδη παρεσκευασμένοι προς 
τοϋτο υπό τού μεγάλου δουκός, ός ήν έπί τούτοις τεταγμένος καί της 
θαλάσσης είχε την φυλακήν) άτε αφ' υψηλού μαχόμενοι καί άνωθεν 

15 βάλλοντες λίθοις τε καί παλτοΐς καί δόρασι καί άκοντίοις, καί μάλιστα 
άφ' υψηλοτάτου της τών ιστίων στεφάνης τραυματίας τε τούς πολλούς 
είργάζοντο καί άνηρουν ουκ ολίγους, έτι δέ αμφορέας μεγάλους 
πλήρεις υδάτων έκκρεμαμένους καί λίθους βαρείς σχοινίοις έκδεδε-
μένους άνωθεν άπολύοντες μεγίστην είργάζοντο βλάβην. (5) φιλο-

20 τιμία τε ήν άμφοτέροις μεγίστη καί σπουδή τών μεν ύπερτερήσαι 
βουλομένων καί τον έσπλουν βιάσασθαι, τών δέ καλώς τε άγωνίσασθαι 
καί φυλάξαι τόν τε λιμένα καί τάς ναΰς καί άπεώσασθαι τούτους" 
τέλος οί άπό τών όλκάδων εύρώστως μαχόμενοι έτρέψαντό τε τούτους | 
καί άπεώσαντο άνδρες αγαθοί γενόμενοι δια τέλους. 

25 όρα έτερον εύρημα είδους μηχανής καινότερον 

38 (1) βασιλεύς δέ Μεχέμετις, επειδή ταύτης τής προσβολής άπε-
κρούσθη, προς έτερον μηχανής είδος χωρεί καί συγκαλέσας τούς 
μηχανοποιούς εΐρετο, εΐ γε δυνατόν τάς έφορμούσας τφ στόματι τού 
λιμένος όλκάδας τοίς άπό τών μηχανών άφιεμένοις λίθοις αυτού που 

30 συντρϊψαι καί καταδύσαι. οί δέ προς τούτο άδυνάτως έχειν εφασαν 
επιπροσθούντος ότι μάλιστα πάντοθεν τού περιβόλου τού Γαλατά. 
(2) ó δέ τρόπον έτερον έσηγεϊται τούτοις καί μηχανής είδος καινότερον. 
έφη γάρ, εΐ γε βούλόιντο, δυνατόν είναι μηχανής έτερον είδος κατα-
σκευάσαι μικρόν παραλλάξασι καί γαμματίσασι τό σχήμα δυνάμενον 

35 άφεϊναι τόν λίθον ές ύψος, τόν δέ κατερχόμενον έμβάλλειν κατά μέσας 

S p. 64—66 2—3 δσον έντός βέλους είναι S marg 7εβαλλον edd. : Ιβαλον S 8 
άνγυρών S 8—9 άναρριχόμενοι S 9 άγγυραις S 23 άπό Ssl : έπί S 25 S marg 
(fort, scribendum καινοτέρου) 34 και γαματίσασι S marg 
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τάς ναύς καί καταδύειν, μέτρο ις τισί και σταθμοΐς πρότερον καί 
άναλογίαις άπευθύνουσί τε καί διευθετούσιν αύτοις προς τάς όλκάδας 
την μηχανήν" καί το σχήμα εξηγείται. (3) οί ôè το πράγμα δόντες τω 
λογισμώ εύρισκον είναι των δυνατών, καί κατασκευάζουσι μηχανής 

5 είδος τοιούτον, όποιον ó βασιλεύς άπεσχεδίασε. κατασκοπήσαντες δέ 
καί τον χώρον τιθέασι ταύτην μικρόν άπωτέρω τής άκρας του Γαλατά 
επί του ολίγον άνέχοντος λόφου καταντικρύ των όλκάδων, έπισκευ-
άσαντες δε αυτήν καλώς καί σταθμήσαντες μέτροις ιδίοις άνάπτουσι 
πύρ έπιβαλόντες, | ή δέ άφίησι τον λίθον ές ΰψος μέγα, ό δέ κατελθών 

ίο τό μέν πρώτον άπέτυχε τών όλκάδων εγγύς που τούτων καταπεσών 
έν τη θαλάσση. 

όρα ξένον 

(4) έπισκευάσαντες δέ καί αύθις αυτήν καί μικρόν παρεκκλίνοντες 
άφιάσιν ó δέ λίθος ες ΰψος άπειρον άρθείς κάτεισι μετά πατάγου 

15 σφοδροτάτου καί ρύμης καί κατά μέσην εμβάλλει τήν όλκάδα καί συν-
τρίβει πάσαν εύθύς καί καταδύει ές βυθόν καί τών έπιβατών τούς μέν 
άναιρει, τούς δέ καταδύει" όσοι δέ μή άπέθανον, όλίγοι πάνυ, άπενή-
ξαντο μόλις προς τάς έτέρας όλκάδας καί τάς τριήρεις σύνεγγυς ούσας. 

(5) τούτο παρά δόξαν γεγονός έθορύβησε πάντας τούς έν τή πόλει 
20 καί ές μέγιστον φόβον καί άγωνίαν ένέβαλεν- όμως γε μήν έκ τών δυ-

νατών μικρόν παρεκκλίνοντες τάς έτέρας τών όλκάδων καί τάς τρι-
ήρεις καί καταγαγόντες επί τό άσφαλέστερον καί φυλακήν εχοντες 
ούδεμίαν τού λοιπού βλάβην έδέχοντο παρά τών λίθων, άλλ' έφύλαττον 
ισχυρώς τόν τε λιμένα καί τό Κέρας. 

25 39 (1) έν τούτοις δ' όντων αυτών ούπω τριών ή τεττάρων παρελθου-
σών ή μερών άναφαίνονται τρεις τών μεγάλων όλκάδων έν τω πελάγει 
μετέωροι πλέουσαι, ας εξ 'Ιταλίας επεμψεν ó τής 'Ρώμης άρχιερεύς 
έπισιτισμόν έχούσας καί βοήθειαν τή Πόλει" ήδη γαρ ήν μεμα|θηκώς 
τόν τε πόλεμον καί τήν όσον ου ταύτης έσομένην πολιορκίαν καί προ-

30 απέστειλεν αύτάς βοηθούς, εως αν καί τόν άλλον έξαρτύσηται στόλον" 
παρεσκεύαζε γαρ έξ 'Ιταλίας τριήρεις τριάκοντα καί όλκάδας κατόπιν 
τούτων βοηθούς άποστεϊλαι 'Ρωμαίοις καί βασιλει Κωνσταντίνω, αϊ 
καί υστέρησαν. 

29—30 προαπέστειλεν αύτάς βοηθούς (cf. etiam infra 32) : cf. Thuc. I 45,1 δέκα ναϋς 
αύτοίς άπέστειλαν βοηθούς 

S p. 66—68 1 πρότερον S marg 10 τούτων S marg 12 S marg 15 έμβάλει 
S 30 έξαρτύσηται scripsi : έξαρτήσηται S : έξαρτίσηται Müller 
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(2) κατιδόντες οΰν τάς όλκάδας μετεώρους πλεούσας άπαγγέλλουσι 
βασιλεΐ' καί ός εύθύς Παλτόγλην τον ήγεμόνα του στόλου μεταστειλά-
μενος έξοπλίσαι κελεύει την ταχίστην πάντα τον στόλον καί τους εν 
ταϊς ναυσί πάντας, έρέτας τε καί τους άλλους έπιβάτας, καί τους έπί 

5 των καταστρωμάτων μάχιμους έκτάξαι τε καλώς και καταφράκτους 
ποιήσαι παντοίοις οπλοις- έμβιβάζει δέ καί άλλα οπλα πολλά ές τάς 
ναΰς, άσπίδας τε καί θυρεούς καί κράνη καί θώρακας, έτι δέ βέλη τε 
καί άκόντια καί δόρατα μακρά καί κοπίδας καί δσα άλλα ές τον τήδε 
πόλεμον χρήσιμα, προς δέ τούτοις όπλίτας τε καί τοξότας ότι πλείστους 

10 επιβιβάζει καί των άπό της ιδίας αυλής τούς μαχιμωτάτους άμα καί 
εύθαρσεστάτους ές τούς άγώνας και δή καί εύοπλοτάτους. έπισκευ-
άσας δε καί όπλίσας τον στόλον καλώς άνδράσι τε καί παντοίοις 
οπλοις εκπέμπει κελεύσας ή τάς όλκάδας λαβόντας άγαγειν ώς αυτόν 
ή μηδέ αυτούς έπανήκειν σώς. 

15 έπίπλους τού στόλου τού βασιλέως κατά τών άναφανεισών 
έν τώ πελάγει όλκάδων καί ναυμαχία Ισχυρά και άποτυχία 

40 (1) Παλτόγλης δέ πάντα τον στόλον παραλαβών | άρας εύθύς 
έπιπλεΐ ταΐς όλκάσι ρώμη τε πολλή καί προθυμίςχ, έτι γε μήν φιλοτιμία 
τε καί έλπίδι τού κατορθώσαι' μόνον ού γάρ έν χεροιν ένόμιζεν έχειν 

20 αύτάς. ώς δέ εΐσω βελών έγένοντο, πρώτον μεν άνακωχεύσαντες μικρόν 
άκροβολισμοΐς ίσχυροτάτοις έχρήσαντο, τοξεύμασί τε καί λίθοις τοις 
άπό τών μηχανών άφιεμένοις, έτι δέ καί πυρφόροις όϊστοϊς βάλλοντες 
τά τε ιστία καί τάς όλκάδας άνάψαι διανοούμενοι ταύτας. (2) οί δέ 
έπί τών όλκάδων έμάχοντο καί αυτοί γενναίως άτε άφ' υψηλού τον 

25 πόλεμον ποιούμενοι καί μάλιστα άπό τε τών ιστίων καί τών ξυλίνων 
πύργων άνωθεν βάλλοντες όϊστοϊς καί δορατίοις καί λίθοις σφοδρώς 
καί μάλιστα έπιτυγχάνοντες, κραυγή τε πολλή και τραύματα καί φόνος 
παρ' άμφοτέρων έγίνετο. (3) ώς δέ τούτων άλις εϊχον, Παλτόγλης 
εύθύς μέγα βοήσας καί τοις άλλοις έγκελευσάμενος ούτω ποιειν πολλή 

30 τή φύμη καί τώ φοθίω κατά μέσας έμβάλλει τάς όλκάδας, καί ούτως 
ήδη έκ χειρών ή μάχη έγίνετο άγχεμάχοις οπλοις πάντων συνεμβαλλόν-
των αύτώ. καί πάντα ήν όμού τά δεινά" οί μέν πύρ έπέφερον άνάπτον-
τες κάτωθεν τάς όλκάδας, οί δέ παλτοις καί κοπίσιν έκαινον άναρ-

32 καί πάντα — δεινά : Arr. An. III 14,3 καί πάντα όμοΰ τά δεινά; cf. VI 8,7 όμοϋ σφίσι 
πάντων τών δεινών προσκειμένων; cf. Xen. Hell. III 4,24 έπεί δ' άμα πάντα τά δεινά 
παρήν 

S p. 68-69 7 θυραιούς S 15—16 S marg (άναφανισών) 17 post παραλαβών 
eras, έπιπλεΐ S 18 φώμη S : φΰμΑ dubitanter Müller (coll. 51,1), sed cf. 168,10 26 
βάλοντες S 
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ρηγνύναι τους τοίχους τούτων βουλόμενοι, άλλοι δόρασί τε μακροίς 
καί άκοντίοις ήκόντιζον κάτωθεν τους προμαχομένους, | οί δε βέλεσί 
τε και λίθοις εβαλλον, έτεροι ôè άναρριχώμενοι καί άγκύραις καί 
σχοινίοις έκκρεμαννύμενοι έπιβαίνειν των νεών έπειρώντο, καί άλλοι 

5 άλλως έμάχοντο, καί εκοπτον καί έκόπτοντο συν οργή και θυμώ. 
(4) οί δε έπί των όλκάδων κατάφρακτοι οντες καί άνωθεν άπό τού-

των εύρώστως μαχόμενοι τους έπιόντας ήμύνοντο Ισχυρώς, καί πρώτα 
μέν άμφορέας μεγάλους πλήρεις υδάτων έκκρεμαμένους καί λίθους 
βαρείς σχοινίοις έκδεδεμένους άνωθεν άπολύοντες έσβέννυόν τε το πύρ 

10 καί πολλούς άντρου ν μετά βάρους γαρ καί βίας ούτοι καταφερόμενοι 
τους προστυγχάνοντας κάτωθεν πάντας τούς μέν κατέδυον, τούς δέ 
διέφθειρον. (5) μετά δε τούτο οί μέν αύτών δόρασι καί άκοντίοις καί 
ξυστοις τούς έπιόντας ήκόντιζον, οί δέ λίθοις εβαλλον άνωθεν, άλλοι 
κοπίσι τάς χείρας τών έπιβαίνειν πειρωμένων άπέκοπτον, ετεροι 

15 κορύναις τε καί ροπάλοις άνωθεν καταφερομένοις τάς κεφαλάς τούτων 
παίοντες συνέθλων. και βοή πολλή καί θρούς ήν έξ άπάντων έγειρό-
μενος παρεγκελευομένων άλλήλοις, βαλλόντων, βαλλομένων, κτεινόν-
των, κτεινομένων, ώθούντων, ωθουμένων, βλασφημούντων, ύβριζόν-
των, άπειλούντων, στενόντων, πάντα δεινά ποιούντων. (6) όμως γε 

20 μήν καί ούτως εύρώστως αγωνιζομένων τών έν ταίς όλκάσι καθυπερ-
τέρουν οί τού στόλου διά πολυχειρίαν μάλιστα | καί άμοιβαδόν έκ 
διαδοχής άγωνιζόμενοι καί τών τετρωμένων ή καί αποθνησκόντων 
τούς τόπους τε καί τάς τάξεις άλλων άναπληρούντων. κάν άπεΐπον 
οί έν ταΐς όλκάσι μαχόμενοι καί προπολεμούντες τή παρατάσει τού 

25 πολέμου, ει μή άνεμος αίφνης νότος πνεύσας σφοδρός ώσε κατά μέσων 
τών ιστίων καί μετά βίας πρήσας έκίνησέ τε τάς όλκάδας ισχυρώς-

καί ούτω κατά μικρόν άπολειπομένων τών τριήρεων τω μή δύνασθαι 
ταίς όλκάσιν επεσθαι καί τού πολέμου λωφώντος ήδη διεσώθησαν 
προς τάς άλλας όλκάδας προς τω στόματι τού λιμένος καί τον κίν-

30 δυνον παρά δόξαν διέφυγον. παρά τοσούτον ήλθον κινδύνου. 

5 εκοπτον — θυμώ : Arr. An. III 15,2 εκοπτον τε καί έκόπτοντο άφειδώς 17—19 
βαλλόντων — ποιούντων : cf. Xen. Hell. IV 3,19 (=Ages. II 12) έωθούντο, έμάχοντο, 
άπέκτεινον, άπέθντ)σκον; cf. Cyrop. VII 1,38 έμάχοντο, έώθουν, έωθούντο, Ιπαιον, έπαί-
οντο 30 παρά — κινδύνου : cf. Thuc. III 49,4 παρά τοσούτον . . . ήλθε κινδύνου; cf. 
Thuc. VII 2,4 

S p. 69—71 2 ήκόντιζον Müller : ήκόντι[ S marg : έτίτρωσκον S 3 εβαλλον Mül-
ler : εβαλον S άναρρηχόμενοι Ssl : άναρρυχόμενοι S άγγύραις S 6—7 άπό 
τούτων S marg 10 βάρρους S 13 εβαλλον Müller : εβαλον S 17 παρεγκελευο-
μένων (si παρακελευομένων in linea) άλλήλοις S marg βαλόντων, βαλομένων S 26 
πρήσας Dethier : πρύσας S : βρύσας Müller 27 άπολειπομ[έν]ων S marg : άπολελειμ-
μένων S 
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41 (1) βασιλεύς δέ παρά τον αίγιαλόν έστώς έφιππος έώρα τα 
δρώμενα θάρσος τε έμποιών τοις αυτού φαινόμενος και άμα τοϋ 
πολέμου το τέλος άποσκοπών ένόμιζε γαρ εξ άπαντος τρόπου τον 
αύτοϋ στόλον των όλκάδων περιγενέσθαι και κρατήσαντας αίχμαλώ-

5 τους αξειν αύτάς ώς αυτόν και περιχαρής ήν. ώς δε έώρα σφοδρώς 
τε τον άνεμο ν πνεύσαντα καί τάς όλκάδας περιγεγενημένας μεταβαλών 
ευθύς ήνιάτο ύπερβαλλόντως και πλήξας τον ΐππον άνεχώρησε σιω-
πών. (2) άπέθανον δέ των μεν εν ταϊς όλκάσιν άνδρες, ώς έλέγοντο, 
οί πάντες | δύο καί είκοσι, τραυματίαι μέντοι γεγόνασιν υπέρ τούς 

ίο ήμίσεις τών πληρωμάτων, τών δέ άπό τού στόλου όλίγω πλείους τών 
έκατόν, τραυματίαι μέντοι γεγόνασιν ύπέρ τούς τριακοσίους. (3) βάλ-
λεται δέ καί Παλτόγλης ό τού στόλου ήγεμών τον όφθαλμόν λίθω, 
καί συνήνεγκε τούτο ταΐς μέν όλκάσι ές σωτηρίαν, αύτφ δέ Παλτόγλη 
μή άποθανεΐν ύπό βασιλέως, δς δεινόν οτι μάλιστα έποιήσατο την άπο-

15 φυγήν τών όλκάδων καί το πράγμα βαρέως ήνεγκε δειλίαν τε καί 
άνανδρίαν καταγνούς τού Παλτόγλου, μάλλον δέ άμέλειαν καί ρςιθυ-
μίαν τούτου το όλον νομίσας είναι καί προδοσίαν τών αυτού πραγ-
μάτων (4) ού καλόν γάρ οί οίωνόν ενόμιζεν είναι εις γε το προκεί-
μενον έργον την τών όλκάδων άποτυχίαν. παραλύει μέντοι γε τούτον 

20 εύθύς της άρχής καί παραδίδωσι τόν τε στόλον καί την σατραπείαν 
Καλλιουπόλεως Χαμουζά, τών έταίρων τινι καί φ μάλιστα τα τοιαύτα 
έπίστευε. 

(5) Τωμαίοις μέντοι γε τούτο παρ' ελπίδα γεγονός άναψυχήν τινα 
τότε καί παραμυθίαν ήνεγκεν ού μετρίαν καί χρηστοτέρων ελπίδων 

25 ένέπλησεν ού μόνον τοις παρούσιν, άλλα δη καί ταΐς χρησταίς τών 
αγγελιών, έως έδει τούτους πράξειν κακώς καί οϋπω παρήν τα δεινά" 
ού γάρ ές μακράν χαιρήσειν έμελλον άλόντες καί πάσι κακοίς | εκ-
δοθέντες, αιχμαλωσία καί δουλεία καί φόνφ καί διαρπαγη καί ϋβρει 
γυναικών τε καί παίδων, καί οί μέν ούτως. 

30 ορα έπίνοιαν θαυμαστην καί βουλήν 

42 (1) βασιλεύς δέ Μεχέμετις προύργου τι νομίζων είναι οί ές το 
προκείμενον τόν τε λιμένα έλείν καί το Κέρας άνοΐξαι ταίς ίδίαις 
ναυσίν έφορμεΐν, έπειδή πάσαν πεΐραν καί μηχανήν προσαγαγών ουκ 
ήδυνήθη τόν έσπλουν βιάσασθαι, βουλήν βουλεύεται συνετήν καί 

35 μόνης της αυτού διανοίας καί ισχύος άξίαν, ή καί προς το προκεί-
μενον οί καλώς ήρκεσε καί τοις πάσι πέρας έπέθηκε. (2) κελεύει 

S p. 71—73 6 τε Ssl 7 ύπερβαλόντως S 18 oìovòv S 27—28 έκδοθέντες S 
marg : μερισθέντες S 30 S marg 
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τοίνυν τους έπί ταϊς ναυσί τεταγμένους οτι τάχιστα ποιεϊν όλκούς 
φέροντας από της εξω θαλάσσης προς την εσω θάλασσαν, του τε 
λιμένος φημί και του Κέρατος, κατά γε το μέρος το τού Διπλού Κίονος 
όνομαζόμενον και ύποστρωννύειν τούτους δοκοίς. (3) ό δε χώρος 

5 οΰτος εστι μεν άπό θαλάσσης ές θάλασσαν μετρούντι στάδιοί που 
μάλιστα όκτώ, εστι δέ σφόδρα ανάντης ύπερήμισυ τούτων, εως άν έπί 
τού λόφου και της κορυφής γένηται, κακεΐθεν πάλιν διά τοϋ κατάντους 
φέρεται προς την εσω θάλασσαν τοϋ Κέρατος. (4) των δε όλκών 
γεγονότων θάττον ή λόγος διά πολυχειρίαν επάγει τάς ναύς' και 

ίο τρόπεις μεγάλας ύποθείς αύταίς καί κεραίας έκατέρωθι των πλευρών 
ώστε άνέχειν αύτάς καί σχοινίοις διαζώσας καλώς έξάπτει προτόνους 
μακρούς των αγκώνων έκδήσας | καί παραδίδωσιν ελκειν τη στρατιςχ, 
τοις μεν αυτοχειρία, τοις δέ καί δια μηχανών τίνων καί μαγγάνων. 
(5) αί μεν οΰν νήες εϊλκοντο θάττον, οί δέ έπιβάται τούτων ώσπερ 

15 έπεντρυφώντες τοις γινομένοις τε καί έπεγγελώντες πληρούντες αύτάς 
επί της χέρσου ώσπερ επί θαλάσσης οί μεν άνεπετάννυον συν κραυγή 
τα ιστία ως δήθεν αναγόμενοι, τα δέ πνεύμά τε έδέχετο καί έκυρτούτο, 
οί δέ έπί τής είρεσίας καθήμενοι κατεϊχον τάς κώπας έν χεροίν 
τετροπωμένας ώσπερ έρέττοντες, καί οί κελευσταί διαθέοντες έπί τής 

20 ίστοδόκης συριγμοϊς τε καί κραυγή καί φραγελλίοις παίοντες τους έπί 
τής είρεσίας έρέττειν διεκελεύοντο, αί δέ νήες έπί τής χέρσου φερόμε-
νοι ώσπερ έπί πελάγους αί μέν άνήγοντο δια τού άνάντους έπί τον 
λόφον άνω, αί δέ πάλιν κατήγοντο δια τού κατάντους ές τον λιμένα 
χαλώσαι τά ίστία σύν βοή καί πατάγφ πολλώ. 

25 (6) καί ην ίδεϊν θέαμα ξένον καί άκοαίς άπιστον πλήν τών τεθεαμέ-
νων, ναύς έπί τής μεσόγειας φερομένας ώσπερ έπί θαλάσσης πλεούσας 
μετά γε τών πληρωμάτων αυτών καί τών ιστίων καί τής άλλης απο-
σκευής. (7) εγώ νομίζω καί τής Ξέρξου τού "Αθω διορυγής μείζον 
είναι τούτο πολλώ καί παραδοξότερον καί ίδεϊν καί άκούσαι' μάλλον 

30 δέ τούτο χθες καί προ οφθαλμών | ημετέρων γεγονός βεβαίαν κάκείνω 
την πίστιν παρέχει τού γενέσθαι, ως άνευ γε τούτου μύθος αν ήν τε 
έκείνο καί έδόκει μάτην λεγόμενον. (8) κατάγονται τοίνυν έν τω 
κόλπω τών Ψυχρών Υδάτων καλουμένω, μικρόν άπωτέρω τοϋ Γαλατά, 
στόλος ού μικρός, νήες έπτά καί έξήκοντα, καί όρμίζονται αυτού. 

1—2 ποιείν όλκούς — θάλασσαν : Thuc. III 15,1 όλκούς παρεσκεύαζον τών νεών έν τφ 
Ίσθμώ ώς ύπεροίσοντες έκ τής Κορίνθου ές την προς 'Αθήνας θάλασσαν 29—32 μάλ-
λον — λεγόμενον : cf. Thuc. I 23,3 τά τε πρότερον άκοη μέν λεγόμενα, έργψ δε σπανι-
ώτερον βεβαιούμενα, ουκ άπιστα κατέστη 

S p. 73-75 2 τε Ssl 4 τούτους δοκοίς Ssl : τούτοις δοκούς S 7 post γένηται 
4 - 5 litt. eras. S et S marg 8 εσω Ssl 10 έκατέρωθι Ssl : έκατέρωθεν S 11 
πρωτόνους S 13 μαγκάνων S 16 συνκραυγή Ssl : συγκραυγή S 20 φραγελίοις 
S 24 πατάγω πολλώ S marg : άλαλαγμώ S 31 τε Ssl 
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43 (1) 'Ρωμαίοι δέ πράγμα τοσούτον παρά δόξαν γεγονός θεασάμενοι 
και τω Κέρατι ναύς πολέμιας έφορμούσας, οπερ ουκ αν ποτε προσ-
εδόκησαν, έξεπλάγησάν τε τω παραλόγω της θέας καί εις άμηχανίαν 
τε καί άπορίαν μεγίστην ένέπεσον μή εχοντες τού λοιπού ο τι καί 

5 δράσαιεν, άλλα δή καί άπόγνωσιν. (2) καί γαρ άφύλακτον εχοντες 
πρότερον το τοϋ Κέρατος τείχος, σταδίους εγγύς που τριάκοντα, ουδέ 
οΰτως ειχον άρκούντως τοϊς άλλοις τείχεσιν εις γε προφυλακήν τε καί 
μάχην οΰτε οί άστοί οΰτε οί ξένοι, άλλ' επάλξεις δύο καί τρεις ειχον 
ενα προπολεμοϋντα. νυν δέ καί τούτο το τείχος άνοιγέν τω πολέμω 

ίο φυλάττειν ανάγκην εχοντες ήναγκάζοντο τάς άλλας επάλξεις άπο-
γυμνούν και μετακομίζειν ενταύθα τούς άνδρας" οπερ ήν κίνδυνος 
προφανής κενουμένου των προμαχομένων τού άλλου τείχους καί μή 
άρκούντων των εγκαταλελειμμένων ολίγων όντων φυλάττειν αυτό. 

(3) ου τούτο | δέ μόνον ήν το δεινόν, άλλ' ότι καί ή γέφυρα τέλος 
15 λαβούσα όπλίτας εδέχετο καί τοξότας διαβαίνοντας επί το τείχος καί 

έδει φυλάττειν κάκεί' καί αί προς τω στόματι δέ τού λιμένος καί τη 
άλύσει όλκάδες τε καί τριήρεις καί αί άλλαι νήες έν τω λιμένι φυλακής 
ήδη μάλλον έδέοντο πλείονος ενδοθέν τε καί έξωθεν πολεμούμεναι. 
πολλαχόθεν ούν αύτοίς άπορα ήν τε και έδόκει, πλήν γε δή ουκ ήμέ-

20 λουν έκ των ένόντων των δυνατών. 

44 (1) Ίουστίνος γαρ άρας μίαν των όλκάδων αυτού άπό τού στόμα-
τος τού λιμένος καί των 'Ιταλικών τριήρεων τρεϊς επάγει κατά το 
στόμα τού κόλπου, ου έφώρμουν αί νήες τού βασιλέως, καί όρμίζει 
αυτού, ΐν ' άπ ' αυτών ποιοίτο τον πόλεμον καί κατείργη τάς πολέμιας 

25 ναύς έν τώ κόλπω μηδαμού διεκθεούσας ή βλάπτειν δυναμένας τόν τε 
λιμένα καί τα έν αύτώ σκάφη, καί έδοξε τούτο άριστη βουλή καί άντι-
τέχνησις, προς καιρόν μέντοι. (2) Μεχέμετις γαρ ó βασιλεύς τούτο 
ίδών άντιτεχνάται τοιόνδε- κελεύει τούς μηχανοποιούς νυκτός άπαγα-
γόντας λάθρςι τάς μηχανάς θείναι παρά τον αίγιαλόν άντικρύ, ου 

30 έφώρμουν αί νήες καί ή όλκάς, καί άφείναι τούς λίθους κατ' αυτών, 
οί δέ θάσσον τούτο ποιήσαντες βάλλουσι μίαν των τριήρεων κατά 
μέσον καί καταδύουσιν αύτανδρον πλήν ολίγων πάνυ άπονηξαμένων 
ές τάς άλλας τριήρεις. | καί οί έν αύταίς οντες ευθύς άπάγουσί τε 
αύτάς ώς πορρωτάτω καί όρμίζουσιν ει γαρ μή τούτο τάχος έγεγόνει, 

35 κατεδύοντ' άν αί τριήρεις αύτανδροι καί ή όλκάς μηδ' αϊσθησιν γούν 
ήντινούν τού κακού σχούσαι- οΰτως ήσαν έγγύς τού διαφθαρήναι τών 
μηχανών έτοιμων ούσών άφείναι τούς λίθους κατ' αυτών. (3) 'Ρω-
μαίοι μέντοι καί τούτου διαμαρτόντες ουκ ειχον ö τι γε έτερον δια-
πράξονται, μηχαναϊς δέ μόνον πετροβόλοις άπό τού τείχους καί 

S p. 75 — 77 2—3 προσεδόκησαν edd. : προσεδόησαν (sic) S 28 ίδών S marg : 
γνούς S 34 όρμίζουσιν S 38 διαμαρτώντες S 38—39 διαπράξονται S : δια-
πράξωνται Grecu 
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βέλεσιν εβαλλον τάς ναύς καί άνεϊργον, οποί παρείκοι, διεκθεούσας. 
έπεξέθεον δε καί τριήρεις των από του στόματος του λιμένος καθ' 
ήμέραν διώκουσαί τε αύτάς και άνείργουσαι του μή τι βλάπτειν εν τω 
λιμένι, πολλάκις δε και μέχρι προς την γήν έποκέλλουσαι προς τους 

5 εαυτών, αί δε πάλιν ύπέστρεφον άναστρεφουσών των τριήρεων καί 
παρά πόδας ήκολούθουν βάλλουσαι καί βαλλόμεναι* και οΰτως ήκρο-
βολίζοντο καθ' ήμέραν. 

δρα θαυμαστά τινα 

45 (1) κατά δε τάς αύτάς ήμέρας ξυνηνέχθη και τάδε, άπερ θεοση-
10 μεΐαί τίνες ήσαν καί προφοιβασμοί των έσομένων όσον ου τή Πόλει 

δεινών, προ γαρ τριών ή τεττάρων ήμερών του πολέμου θεοκλητούντων 
πάντων τών εν τη Πόλει άνδρών όμού τε καί γυναικών καί περιερχο-
μένων αυτήν μετά τής εικόνος τής Θεομήτορος αύτη τών χειρών αίφνης 
έκπεσούσα τών κατεχόντων μηδεμιάς | ήστινοσούν άνάγκης ή βίας 

15 ήγησαμένης πρηνής επεσεν έπ' εδάφους, πάντων ούν άναβοησάντων 
ευθύς καί συνδεδραμηκότων εις άνάστασιν τής εικόνος αύτη μάλλον 
εβριθε κάτω μολύβδου δίκην βαρυνομένη ώσπερ ένισχημένη τω έδάφει 
καί όλως δυσαπόσπαστος ήν. (2) καί τούτο έφ' ικανήν ώραν έγίνετο, 
εως ου μετά βίας πολλής καί κραυγής μεγάλης καί δεήσεως πάντων 

20 οι τε ιερείς καί βαστάζοντες μόλις άνέστησάν τε αύτήν καί τοις τών 
φερόντων ώμοις έπέθεσαν. (3) τούτο παρά δόξαν γεγονός φρίκην τε 
πολλήν καί άγωνίαν μεγίστην καί φόβον πάσιν ένέβαλεν ένόμιζον γάρ, 
ώσπερ δη καί ήν, έπ' ούδενί συμβόλω αίσίω τήν πτώσιν ταύτην 
γενέσθαι. 

25 δρα καί ετερον 

(4) επειτα δέ ούκ εφθησαν μικρόν προβάντες, καί εύθύς μετά τούτο 
μεσημβρίας ούσης σταθεράς βρονταί πολλαί καί άστραπαί κατερράγη-
σαν μετά νέφους, καί ύσέ γε λάβρον ύετόν μετά χαλάζης σφοδροτάτης 
ώστε μή δύνασθαι άντέχειν ή προβαίνειν ετι τους τε ιερείς καί φέρον-

30 τας τήν εικόνα καί το πλήθος τών άκολούθων τη φορςι τών κατα-
φερομένων υδάτων καί τή βία τής χαλάζης βαρυνομένους τε καί 
κωλυομένους. (5) πολλά δέ καί τών έπομένων παιδαρίων έκινδύνευσε 
παρασυρήναί τε καί άποπνιγήναι τη σφοδρφ καί βιαίςχ ρύμη τών 

S p. 77— 78 1 εβαλον S 3 τι Ssl 4 έπωκέλουσαι S 8 S marg 17 βαρυνο-
μένη S marg 23 αίσίψ S marg : χρηστώ S 25 S marg 26 προβάντες Ssl : προ-
βήναι S 27 μεσυμβρίας S 33 παρασυρρήναι S 
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ύδάτων παραφερόμενα, ει μή άνδρες ευθύς δραττόμενοι μόγις αυτά 
της φοράς τούτων έξήρπαζον- ούτω | παράλογόν τι καί άηθες ήν το 
χρήμα τού ύετού καί της χαλάζης εκείνης, άπερ έδήλου πάντως την 
ταχίστην των όλων άπώλειαν καί ότι χειμάρρου δίκην καί σφοδροτά-

5 των ύδάτων άπαντα οίχήσεται καί παρασυρήσεται. 

ορα καί έτερον θαυμαστόν 

46 καί τη μεν προτεραία ταύτα έγένετο, τη δ' ύστεραίςι εωθεν νέφος 
βαθύ την πόλιν πάσαν περιεκάλυψεν άπό πρωίας βαθείας έως έσπέρας. 
τούτο πάντως έδήλου την άποδημίαν τού θείου καί άναχώρησιν έκ 

ίο τής πόλεως καί την τελείαν ταύτης έγκατάλειψιν καί άποστροφήν 
νέφει γαρ το θείον κρυπτόμενον καί παραγίνεται καί πάλιν άπέρχεται. 
καί ταύτα μεν ούτω. καί άπιστείτω μηδείς- πλείστοι γαρ οί τούτων 
μάρτυρες τε καί θεαταί των τε ξένων καί άστών. 

47 (1) βασιλεύς δε Μεχέμετις, επειδή οί πάντα ήν εύτρεπή καί ούδέν 
15 έμποδών έτι (τό τε γαρ τείχος τό τε εντός τό τε έκτος ταίς μηχαναις 

κατήρριπτο μέχρις έδάφους, ή τε τάφρος έχώσθη πάσα, τό τε Κέρας 
καί τό κατ' αυτό τείχος άπαν λαμπρώς ήνοίγη τω πολέμω, καί άκριβής 
ήν ή πολιορκία πανταχόθεν τη πόλει, αΐ τε κλίμακες καί οί ξύλινοι 
πύργοι καί τα άλλα πάντα καλώς ήτοίμαστο, ο τε χρόνος τής πολιορ-

20 κίας ικανός ήν ήμέραι γαρ δή παρεΐλκον αύτη έγγύς που πεντήκοντα, 
καί δέος ήν μή πού τι καί νεοχμώση ή καί βοήθειά τίς πόθεν άπό 
θαλάσσης φανείη' ήδη γαρ έ|πυνθάνετο καί τον έν Χίω άπόστολον τών 
'Ιταλικών νεών), δείν εγνω μηκέτι διαμέλλειν μηδέ τού λοιπού μενετέα 
οί είναι, άλλα πολεμητέα έν τάχει καί έπιχειρητέα τη πόλει πάση 

25 σπουδή καί δυνάμει κατά τε γήν καί θάλασσαν προσβαλόντι καί 
πεΐραν ταύτην αύτη μεγίστην τε καί τελευταίαν προσενεγκεΐν. 
(2) συγκαλέσας ούν πάντας τούς έν τέλει τε καί περί αύτόν, σατράπας 
τέ φημι καί στρατηγούς καί ίλάρχας καί ταγματάρχας καί ήγεμόνας 
τών τάξεων, ετι δε χιλιάρχους τε καί έκατοντάρχους καί πεντηκοντάρ-

30 χους τό τε άγημα τού στρατού καί την περί αύτόν πάσαν ΐλην καί 
προς τούτοις ναυάρχους τε καί τριηράρχους καί τον ήγεμόνα τού 
στόλου παντός καί ξύλλογον ποιήσας έλεξε τοιάδε. 

S p. 78—80 4 χειμάρου S 6 S marg 7 έγένετο corr. ex έγένοντο S 15 έμ-
ποδόν S 21 νεωχμώση S 23 ιταλικών S marg μήκετι S 29 τε Ssl 30 του 
στρατού S marg ιλην Ssl : αύλήν S 
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δημηγορία δευτέρα του βασιλέως προτρέπουσα π ά ν τ α ς εις το καλώς 
άγωνίσασθαι καί άμα παρα ίνεσ ιν έχουσα, τ ίνων γενησονται 

κύριοι καλώς άγωνισάμενοι καί ότι πολλών και μεγάλων 

48 (1) „άνδρες φίλοι καί του παρόντος άγώνός μοι κοινωνοί , εγώ 
5 υμάς ένθάδε ξυνεκάλεσα ου ρςιθυμίαν τ ι νά καταγνούς ύμών ή άμέλειαν 

ές τόδε το έργον ούδ ' ί να προθυμοτέρους ές τον παρόντα αγώνα πο ι -
ήσω - πάλα ι γ ά ρ όρώ τους μεν ύμών τοσαύτη προθυμίςχ καί σπουδή 
περί το έργον κεχρημένους ώς π ά ν ότιούν άν μάλλον έλομένους π α θ ε ΐ ν 
ή άπράκτους τών ώδε άναχωρήσαι , τους δέ ού μόνον αυτούς, άλλα 

ίο καί τους άλλους παροξύνοντας πάση δυνάμει προς το έργον χωρεϊν . 
(2) ού τοίνυν δ ιά τούτο ύμάς ξυνεκάλεσα, άλλ' ώστε μόνον άναμνήσαι 
πρώτον μέν ώς καί τα π α ρ ό ν τ α άγαθά , | ά εχετε, ού φςχθυμούντες καί 
άμελούντες, αλλά καί σφόδρα πονούντες καί μετά μεγάλων άγώνων τε 
καί κ ινδύνων μεθ' ήμών έκτησασθε καί άθλα της ύμών αύτών άρετής 

15 καί άνδρ ίας εχετε μάλλον ή τύχης δώρα, έπειτα δέ ώς καί τά νύν τάδε 
προκείμενα άθλα δ ιδάξα ι ύμάς δσα καί ο ίά εισι καί την δόξαν όπόσην 
έχει μετά τού κέρδους καί την τιμήν, καί άμα ϊ να γνώτε καλώς έπί 
μεγίστοις ποιούμενοι τον άγώνα. 

(3) πρώτον μέν γάρ πλούτος τέ έστι πολύς καί π α ν τ ο δ α π ό ς εν τήδε 
20 τη πόλει ó μέν εν τοις βασιλείοις, ό δέ εν τοις ο ΐκο ις τών δυνατών, 

ό δέ έν τοις τών ιδιωτών, ό δέ καλλίων καί μείζων έν τοις ίεροϊς 
άποκείμενος, άναθημάτων τε καί κειμηλίων παντο ίων έκ χρυσού καί 
άργύρου κατεσκευασμένων λίθων τε τ ιμίων καί μαργάρων πολυτελών 
επίπλων τε άπε ιρον τι χρήμα λαμπρών, άνευ δη τής άλλης κατ ' ο ίκον 

25 κατασκευής καί περιουσίας ' ών απάντων ύμεΐς εσεσθε κύριοι . (4) επ-
ειτα άνδρες άγαθοί πλείστοι τε καί τών ευ γεγονότων, ών οί μέν 
δουλεύσουσιν ύμίν, οί δέ εις άπόδοσ ιν έσονται, γυναίκές τε πλεϊσται 
καί κάλλισται, νέαι καί άγαθα ί τάς όψεις , καί παρθένο ι προς γάμον 
ώ ρ α ΐ α ι εύγενεις τε καί έξ ευγενών καί άρρένων όφθαλμοϊς ετι καί νύν | 

4 — p. 65,8 : cf. Arr. An. III 9,5—8 orationem quam habuit Alexander ante pugnam ad 
Gaugamela commissam 5—10 ύμάς - χωρεϊν : Arr. An. III 9 ,5-6 ξυγκαλέσας αύθις 
τούς αυτούς ήγεμόνας αυτούς μέν ούκ έφη χρήναι παρακαλεΐσθαι προς ού ές τον άγώνα-

πάλαι γαρ είναι δι' άρετήν την σφών παρακεκλημένους . . . τούς κατά σφάς δέ έκαστους 
έξορμάν ήξίου 12—14 καί τά παρόντα — έκτησασθε : cf. Xen. Hell. V 1,16 τάγαθά 
καί τά καλά έκτήσατο (ή πόλις) ού φςχθυμοϋσα, άλλα έθέλουσα καί πονεϊν και κινδυ-
νεύειν, όποτε δέοι; cf. Thuc. II 36,2 κτησάμενοι . . . άρχήν ούκ άπόνως; 39,4 φςιθυμίςι 
μάλλον ή πόνων μελέτη 14 άθλα — άρετής : cf. Thuc. II 46 άθλα γάρ οις κείται 
άρετής μέγιστα 

5 p. 80-81 1—3 S marg (2 έχουσα in ras. τίνων bis ser. 3 κύριοι si pro κληρο-
νόμοι) 12 έχετε edd. : έχεται S 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 48,1-49,1 61 

άβατοι, ενιαι τούτων καί προς γάμους όρώσαι έπιφανών καί μεγάλων 
άνδρών, ων αί μεν έσονται ύμϊν ές γυναίκας, αί δε προς θεραπείαν 
άρκέσουσιν, αί δέ προς άπόδοσιν, καί κερδανείτε κατά πολλά ες τε 
άπόλαυσιν όμοΰ καί θεραπείαν καί πλούτον καί παίδες ομοίως 

5 πλείστοι καί κάλλιστοι καί των ευ γεγονότων, ετι δε νεών τε κάλλη 
καί δημοσίων οικοδομημάτων, καί οίκίαι λαμπραί καί παράδεισοι καί 
τοιαύτα πολλά ες τε θέαν όμοΰ καί τέρψιν καί ήδονήν καί άπόλαυσιν 
ικανά. (5) και τί δεϊ ταϋτα πάντα καταλέγοντα διατρίβειν; πόλιν 
μεγάλην καί πολυάνθρωπον βασίλειόν τε των πάλαι 'Ρωμαίων καί ές 

ίο άκρον ευδαιμονίας καί τύχης καί δόξης έλάσασαν κεφαλήν τε γεγενη-
μένην της οικουμένης άπάσης δίδωμι νυν ύμϊν ές διαρπαγήν τε καί 
λείαν, πλούτον άφθονον, άνδρας, γυναίκας, παίδας, πάντα τον άλλον 
αυτής κόσμον καί τήν κατασκευήν ων απάντων έμφορηθήσεσθε ώσπερ 
έν εύωχίςι λαμπρά καί ένευδαιμονήσετε τούτοις ύμείς τε καί τοις 

15 ύμετέροις παισί πλούτον πολύν καταλείψετε, καί το μέγιστον, οτι πόλιν 
τοιαύτην αίρήσετε, ής το κλέος πάσαν έπήλθε τήν οίκουμένην' καί 
δήλον οτι ές οσον έδραμεν ή ταύτης ηγεμονία καί δόξα, ές τοσούτον 
καί το υμών κλέος | άφίξεται τής άνδρίας καί άρετής πόλιν τοιαύτην 
έλόντων έκ προσβολής. (6) καί σκοπείτε, τίς εύπραξία λαμπρότερα ή 

20 τίς ήδονή μείζων ή τίς πλούτου περιουσία καλλίων ή ή μετά τιμής 
καί δόξης προσέσται ήμίν. το δέ δή μείζον πάντων, οτι πόλιν έχθρώς 
έχουσαν ήμίν έξ αρχής καί άεί έπιφυομένην τοίς ήμετέροις κακοίς καί 
πάντα τρόπον έπιβουλεύουσαν τήν ήμετέραν άρχήν καθαιρήσομεν καί 
τού λοιπού αυτοί τε βέβαια εξομεν τα παρόντα άγαθά καί έν ειρήνη 

25 βαθεία καί άσφαλεία διάξομεν άπαλλαγέντες έχθρού γειτονήματος καί 
προς τα λοιπά θύραν άνοίξομεν. 

(7) καί μή τοι νομίσητε ταύτα μεν ούτως εχειν, άπόμαχον δέ είναι 
τήν πόλιν καί το ταύτης τείχος δυσπρόσοδόν τε καί δύσβατον καί 
κίνδυνον ου μικρόν έχον τοις έπιούσιν ώς ου φςχδίως öv άλωτόν- άλλ' 

30 ιδού γάρ, ώς όράτε, ή μεν τάφρος πάσα έχώσθη, το δέ κατά γήν τείχος 
έν τρισί μέρεσιν οϋτω τοι κατήρριπται, ώς μή μόνον όπλίταις τε καί 
εύζώνοις άνδράσιν, ώσπερ ύμείς, άλλα καί ϊπποις αύτοίς καί ίππόταις 
ώπλισμένοις καλώς φςιδίως είναι διαβατόν. ούτως ού τείχος άπόμαχον 
ύμϊν, άλλα πεδίον ίππάσιμον δίδωμι διαβήναι σύν οπλοις. 

35 49 (1) τα δέ τών άντιτεταγμένων ήμίν τί χρή καί λέγειν; άνδρες 
γάρ είσι πάνυ τε | ολίγοι καί οί πλείους άοπλοι καί πολέμων άπειροι* 
ώς γάρ έχω πυνθάνεσθαι τών αυτομόλων, μόλις φασί δύο ή τρεις 

S p. 82—84 1 άβατοι S marg : άψαυστοι S έπιφανών καί Ssl 5 νεών S 18 
ΐμών Ssl : ύμέτερσν S 22 έξαρχής S κακοίς corr. e καλοίς S 25 γειτωνημαχος S 
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άνδρας είναι τους έν τώ πύργω προμαχομένους και έτερους τοσούτους 
εν τω μεταπυργίφ, ώστε συμβαίνειν ένα άνδρα προπολεμεϊν τε καί 
προμάχεσθαι τριών η τεττάρων έπάλξεων, καί τούτον η άοπλον πάντη 
η κακώς ώπλισμένον. (2) πώς ούν ες τοσούτον πλήθος ήμών άρκέσου-

5 σιν ούτοι, καί μάλιστα ήμών μεν έκ διαδοχής αγωνιζομένων καί άεί 
νεαρών έπιόντων ές το έργον καί καιρόν έχόντων καί ΰπνον αίρεΐσθαι 
καί σΐτα καί άναπαύειν αυτούς, αυτών δέ άδιακόπως τε καί έπιτετα-
μένως μαχόμενων άεί καί μηδένα καιρόν έχόντων ή ύπνου ή σιτίου 
ή πότου ή άναπαύλης ή άλλου του τών τοιούτων μεταλαχεϊν ήμών 

ίο έπικειμένων τε τω πολέμω καί βιαζόντων; (3) ουδέ γαρ άκροβο-
λισμοίς έτι χρησόμεθα καί έπεκδρομαις ή προσβολαΐς καί πείραις 
μόναις, ώσπερ πρόσθεν, καθά νομίζουσιν, άλλ' άρξαμένων πολεμεΐν 
ó πόλεμος συνεχής έσται καί άδιάκοπος νύκτωρ και μεθ' ήμέραν 
μηδεμίαν έχων άνακωχήν ή έκεχειρίαν, έως άν πέρας λάβη τα κατ' 

15 αυτόν ώστε νομίζω τούτους τω τε συνεχεΐ πολέμω καί τω πόνφ καί 
τω λιμώ καί τη άγρυπνία καταπιεσθέντας ρςιδίως ένδώσειν ήμΐν. 
(4) οί δέ επί τού κατερριμμένου τείχους | τών 'Ιταλών τεταγμένοι, εί 
καί τω δοκούσιν άπόμαχοι είναι καί ικανοί τους έπιόντας άμύνεσθαι 
ως καλώς τε ώπλισμένοι καί πολέμων έμπειροι, καί μάλιστα τών έν 

20 τοις φρουρίοις, άλλ' έμοί καί τα τούτων άπιστα δοκεΐ πάντη καί 
σφαλερά. 

(5) πρώτον μέν γαρ ουκ έθελήσουσι νουν έχοντες υπέρ άλλοτρίων 
άγαθών μάχεσθαι καί πονεΐν καί εις προΰπτον κίνδυνον έμβάλλειν 
αυτούς μηδέν κερδαίνοντες αυτοί' έπειτα σύγκλυδές τέ είσι καί άλλος 

25 άλλοθεν συνεληλυθότες επί τω λαβείν βλέποντες καί μόνον καί άπ-
ελθειν σώς, ουκ έπί τω μαχόμενοι άποθανεΐν" ώστε νύν μέν άνέχονται 
πάντως καί μένουσιν έκ διαλειμμάτων άκροβολιζομένων καί μαχό-
μενων ήμών ώσπερ έν παιδιά νομίζοντες τοιούτων ήμών πειράσθαι και 
τού λοιπού. (6) όταν δέ ιδωσι τον πόλεμον περιρρέοντα καί παντα-

30 χόθεν λαμπρώς έπικείμενον καί φοβούντα καί τον θάνατον προ όφθαλ-
μών έπαγόμενον, τότ', ευ οίδα, μηδέν μελλήσαντες όλως φίψαντες τα 
οπλα καί νώτα δόντες άποδράσουσιν άμεταστρεπτί καί ουδέν έσται το 
κωλύσον αυτούς έτι ή έπισχήσον όλως. (7) ει δέ καί παραμενούσι 
καί όπωσούν (έστω γάρ), άλλ' ήμεΐς αυτούς ραδίως τρεψόμεθα ρώμη 

24 σύγκλυδές τέ είσι : cf. Thuc. VII 5,4 εί μή άξιώσουσι Πελοποννήσιοί τε δντες καί 
Δωριής 'Ιώνων καί νησιωτών καί ξυγκλΰδων άνθρώπων κρατήσαντες έξελάσασθαι έκ 
της χώρας 29 δταν — περιρρέοντα : Aristid. Panath. p. 64,9 L.-B. περιρρέοντος τοϋ 
πολέμου 

S p. 84—85 7 σίτα Ssl : σίτον S 9 πότου ή S marg μεταλαχεϊν Ssl : μετα-
λαγχάνειν S 12 καθά νομίζουσιν Spc (in ras.) 23 προΰπτον S 24 ξΰγκλυδές 
Müller : σΰγκληδές S 25. 26 τω S : το Müller 25 καί1 Ssl 31 τότ', εί οίδα Spc : 
τότε Sac 34 όποσοΰν S εστω γάρ S marg 
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τε καί εμπειρία καί τόλμη, ώστε ουδέ το τούτων ήγοϋμαι πάνυ τι 
ήμϊν είναι | προς λόγου ή φροντίδος άξιον ολως. 

50 (1) δείκνυται τοίνυν εξ άπάντων μεθ' ημών είναι την νίκην καί 
την πόλιν ήμϊν άλωτόν. πάσα γάρ, ώς οράτε, καθάπερ èv σαγήνη τινί 

5 κατά τε γήν καί θάλασσαν άποκέκλεισται, καί ουκ ενεστιν αύτη του 
λοιπού τα ήμετερα οπλα καί τάς χείρας διαφυγεΐν. 

(2) γίνεσθε ούν άνδρες άγαθοί αυτοί τε ύμεϊς καί τούς μεθ' υμών 
πάντας παρακελεύεσθε άκολουθεΐν τε γενναίως ύμίν καί πάση προ-
θυμίςι και σπουδή ές το έργον κεχρήσθαι νομίζοντας τού καλώς 

10 πολεμεΐν τρία είναι τα αίτια, τό τε έθέλειν καί το αίσχύνεσθαι καί το 
τοις άρχουσι πείθεσθαι- τούτο δ' έστί την ιδίαν εκαστον τάξιν καλώς 
τηρεϊν καί μετά σιγής καί κόσμου ές τό έργον ίέναι, ώστε καί τών 
παραγγελλομένων οξέως τε άκούειν αύτόν καί ές τούς άλλους ταύτα 
διαπορθμεύειν ομοίως, καί οτε σιγώντας έπιέναι δέοι, σιγαν, καί οπότε 

15 δε έμβοήσαι καλόν καί έπαλαλάξαι μετά κραυγής φοβερωτάτης, τούτο 
ποιεΐν καί γαρ ώς τα πολλά κάν τοίς άλλοις τών πολέμων τούτο ξυμ-
φέρει, ούχ ήκιστα δέ τα ές τειχομαχίαν. τά τε άλλα παραγγέλλετε πάσι 
καλώς καί έν κόσμω καί τάξει πάντα ποιεΐν. (3) άγωνίσασθε ούν 
καλώς καί άξίως υμών τε αύτών καί τών προειργασμένων ύμίν καί 

20 μήτε ύμεΐς μαλακισθήτε όρώντες, περί οσων ύμίν έστιν ó άγων, μήτε 
τοις άλλοις ένδώτε τών μεθ' ύμών. | κάγώ δε αυτός πρώτος παρέσομαι 

7—11 γίνεσθε — πείθεσθαι : Thuc. V 9,9 καί αυτός τε άνήρ άγαθός γίγνου . . . καί ύμείς 
. . . άκολουθήσατε άνδρείως και νομίσατε (τρία) είναι του καλώς πολεμεΐν τό έθέλειν 
καί τό αίσχύνεσθαι καί (τό) τοίς άρχουσι πείθεσθαι 7—9 τους μεθ' ύμών — κεχρή-
σθαι : Arr. An. III 9,6 τούς κατά σφάς δε έκαστους έξορμάν ήξίου 11—12 την ιδίαν — 
ίέναι : Thuc. II 89,9 ύμεϊς δέ εύτακτοι παρά ταίς ναυσί μένοντες . . . καί έν τω έργω 
κόσμον καί σιγήν περί πλείστου ήγείσθε 12—16 καί μετά σιγής - ποιεΐν : Arr. An. 
III 9,7 κόσμου τε έν τω κινδύνφ δπως τις καθ' αύτόν έπιμελήσεται καί σιγής άκριβοΰς 
όποτε σιγώντας έπιέναι δέοι, καί αΰ λαμπρός της βοής ϊνα έμβοήσαι καλόν, καί άλα-
λαγμού ώς φοβερωτάτου όπότε έπαλαλάξαι καιρός· αύτοί τε όπως όξέως κατακούοιεν 
τών παραγγελλομένων, καί παρ' αύτών αΰ όπως ές τάς τάξεις όξέως παραδιδώνται τά 
παραγγέλματα 12—13 μετά σιγής — άκούειν : Arr. An. I 6,1 σιγή έχειν τό παραγγελ-
λόμενον όξέως δεχομένους 12—13 τών παραγγελλομένων — άκούειν : Thuc. II 89,9 
τά τε παραγγελλόμενα όξέως δέχεσθε; cf. Thuc. II 11,9 τά παραγγελλόμενα όξέως δεχό-
μενοι 16—17 καί γαρ — τειχομαχίαν : Thuc. II 89,9 δ ες τε τά πολλά τών πολεμικών 
(sic Par. 1636) ξυμφέρει καί ναυμαχία ούχ ήκιστα 18 έν κόσμψ — ποιεΐν : cf. Thuc. 
II 11,9 κόσμον καί φυλακήν περί παντός ποιούμενοι 18—19 άγωνίσασθε — ύμίν : 
Thuc. II 89,9 άμύνασθέ τε τούσδε άξίως τών προειργασμένων 19 —p. 64,1 καί μήτε — 
τω έργψ : Thuc. V 9,10 άλλα μήτε ύμεϊς μαλακισθήτε όρώντες περί όσων ó άγων έστιν 
έγώ τε δείξω . . . καί αύτός έργω έπεξελθεΐν 20—21 μήτε τοις άλλοις ένδώτε : cf. 
Herod. III 51,2 μαλακόν ένδιδόναι βουλόμενος ούδέν; cf. Eur. Hei. 508 ήν δ' ένδιδφ τι 

S p. 85-87 2 ή φροντίδος άξιον όλως S marg 8 ύμίν Ssl 13 παραγγελομένων 
S 17 τά Ssl 21 τών S : τοις Müller 21—p. 64,1 πρώτος — έργψ bis ser., sed 
alteram del. S 
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τφ έργω μεθ' ύμών τε άγωνιζόμενος καί των έκάστω δρωμένων θεατής. 
(4) καί νυν μεν άπιτε παρά την Ιδίαν τάξιν έκαστος και σκηνην καί 
δειπνοποιεΐσθε καί άναπαύεσθε καί παραγγέλλετε ταύτα καί τοις ύφ' 
ύμΐν, εωθεν δε άναστάντες έκτάττετε έκαστος την έαυτού τάξιν καλώς 

5 τε καί συν κόσμψ μηδενός αίσθανομένου των έξω ή κατακούοντος 
ολως. ταξάμενοι δε μένετε σιωπή' έπαν δέ άκούσητε των πολεμικών 
άδόντων και το ξύνθημα ιδητε, ενταύθα το έργον ύμέτερον. 

τάξις καί παραγγελία τών στρατηγών 

51 (1) καί συ μεν, ώ Χαμουζά, περιπλέων ταΐς ναυσί το κατά 
ίο θάλατταν τείχος ταϊς μέν τών νεών άνακωχεύων εϊσω βελών κέλευε 

τους τε τοξότας καί τους τάς μηχανάς έχοντας έν χεροΐν και τους 
τούφακας βάλλειν άπό τών καταστρωμάτων τους έπί τών επάλξεων 
οΰτω τοι πυκνώς ώς μηδαμού τούτους προκύπτειν έάν εις τα εξω ή 
ολως έχειν κεχρήσθαι έαυτοΐς τω πολεμώ, τάς δέ έποκέλλων, εΐ ποι 

15 παρείκοι, τού τείχους προσάγειν τούτω τάς κλίμακας τους έπί τούτψ 
τεταγμένους ώστε έπιβαίνειν δια τούτων πειράσθαι τους όπλίτας τού 
τείχους, καί ούτως άγωνίζου καλώς καί πειρώ άνηρ άγαθός είναι. 
(2) αυτός δέ, ω Ζάγανε, συ διαβάς την γέφυραν ταχέως πρόσβαλε τω 
τού Κέρατος τείχει μάλα εύρώστως | εχων μετά σεαυτού και τάς έν 

20 τω λιμένι ναύς συνεφαπτομένας σοι τού έργου καί γίνου άνηρ άγαθός. 
(3) καί συ δέ όμοίως, ώ Καρατζία, εχων τους μετά σεαυτού και διαβάς 
την τάφρον πρόσμιγε τώ κατά σε παρερρηγμένω τού τείχους καί 
βιασάμενος τους προμαχομένους ρωμαλέως πειρώ έπιβαίνειν τούτου 
άγωνιζόμενος γενναίως ώς άνηρ άγαθός. (4) καί αυτοί δε ύμεΐς, 

25 Ίσάακέ τε καί Μαχουμούτα, εχοντες τάς Ιδίας τάξεις διαβαίνετε την 
τάφρον άσφαλώς καί πειράσθε δια τών κλιμάκων έπιβαίνειν τού 
τείχους, οι δέ τοξόται καί οί τάς μηχανάς εχοντες καί τους τούφακας 
βαλλέτωσαν ισχυρώς τους έπί τών έπάλξεων, ώς αν ήττον άπείργωσιν 
υμάς της διαβάσεως. (5) καί ύμεΐς δέ, ώ Χαλήλη καί Σαρατζία, 

30 εκατέρωθεν έμοΰ τάς τάξεις εχοντες καί μαχόμενοι, οταν εμέ ιδητε 

μαλθακόν p. 63, 21—1 κάγώ δε - θεατής : Arr. An. 1123,4 καί άμα 'Αλέξανδρος 
εΐπετο αύτοίς τού τε έργου αυτού καρτερώς άπτόμενος καί θεατής τών άλλων δτφ τι 
λαμπρόν κατ' άρετήν έν τφ κινδΰνω έτολμάτο 3 δειπνοποιεΐσθε καί άναπαΰεσθε : 
Arr. An. III 10,1 δειπνοποιεϊσθαί τε καί άναπαΰεσθαι έκέλευσε τον στρατόν 20 γίνου 
άνηρ άγαθός (cf. 63,7; supra I. 17; infra 1. 24) : Thuc. V 9,9 καί αυτός τε άνηρ άγαθός 
γίγνου 29 —p. 65,3 καί ύμεΐς — πόλιν : Thuc. V 9,7 συ δέ, Κλεαρίδα, ύστερον, όταν 

S p. 87—88 8 S marg 14 κεχρήσθαι Ssl : χρήσθαι S έπωκέλων S 16 δια 
τούτων πειράσθαι S marg 18 πρόσβαλε S marg : πρόσμιγε S 25 μαχουμοϋτα vel 
μάχου μοΰτα S 
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άγωνιζόμενον καΐ πειρώμενον έπιβαίνειν κατά τα παρερρηγμένα τού 
τείχους βιαζόμενόν τε τους 'Ιταλούς καί τοις μετ' έμού πάροδον 
άνοίγοντα ές την πόλιν, πειράσθε τρόπω παντί έκατέρωθεν άπείργειν 
τους κατά πρόσωπον ύμϊν άντιτεταγμένους προσβάλλοντες Ισχυρώς, 

5 ώς αν μή σχολήν άγοντες άφ' ύμών ήττον προσέχωσιν ήμΐν καί μηδα-
μοϋ προσβοηθώσι τοις ύφ' ήμών βιαζομένοις. καί το άπό τούδε των 
λοιπών εμοιγε πάντων μελήσει. άλλ' απιτε προς τάς σκηνάς καί τάς | 
τάξεις ύμών άγαθή τύχη και δειπνοποιησάμενοι άναπαύεσθε." 

52 (1) τοσαύτα ειπών διέλυσε τον ξύλλογον, καί άπήλθον έκαστος 
10 εις τάς έαυτών τάξεις τε καί σκηνάς, καί αυτός δε δειπνοποιησάμενος 

άνεπαύετο. έωθεν δε άναστάς καλεί πρώτον τους μηχανοποιούς καί 
κελεύει τάς μηχανάς έτοιμάσαντας τρέψαι κατά τα παρερρηγμένα τοϋ 
τείχους, ϊνα, οταν ή καιρός, κατά τών ταύτη προμαχομένων άφώσιν 
αύτάς. (2) επειτα ξυγκαλέσας τάς περί αύτόν ΐλας καί τάξεις, όπλίτας 

15 τέ φημι καί ύπασπιστάς καί τοξότας καί την βασίλειον πάσαν αύλήν, 
έκτάττει καλώς κατά συμμορίας τε καί συσσιτίας καί συνωμοτίας καί 
τάξεις άνα χιλίους ή καί πλείους τον άριθμόν καί κελεύει τούτους έκ 
διαδοχής άγωνίζεσθαι, όταν ές τούτο καταστώσι, καί τους μεν πολε-
μεΐν τε καί μάχεσθαι, τους δε ύπνον αίρείσθαι καί σίτον καί άναπαύειν 

20 αυτούς, ΐν' ώσι νεαροί πάλιν προς τον άγώνα, καί τούτους πάλιν έτέ-
ρους διαδέχεσθαι, και ούτω τάξεως τάξιν διαδεχομένης άεί καί άνα-
παυούσης άδιάκοπόν τε καί συνεχή γίνεσθαι τον πόλεμον, ώς αν μηδε-
μία άνακωχή τις ή έκεχειρία η τφ πολέμω τοις άντιτεταγμένοις' άπο-
τάττει δέ καί τόπον έκάστω καί καιρόν καί τάξιν καί παραγγέλλει, πώς 

25 δει και πού καί πότε άγωνίζεσθαι καλόν. (3) επειτα παριππεύων 
περιήει τάς άλλας τάξεις άπάσας | άποσκοπών τε αύτάς καί παρα-
κελευόμενος και κοινή πάσι καί ίδίςχ έκάστω καί παραθαρρύνων καί 
παροτρύνων προς τον άγώνα, καί μάλιστα δη τούς ήγεμόνας τών 
τάξεων, έξ όνόματος πάντας καλών. (4) περιελθών ούν πάσαν την 

30 στρατιάν καί το τείχος άπό θαλάσσης ές θάλασσαν καί παραγγείλας 

έμέ όρςίς ήδη προσκείμενον . . . αιφνιδίως τάς πΰλας άνοίξας 8 δειπνοποιησάμενοι 
άναπαύεσθε et 10—11 δειπνοποιησάμενος άνεπαύετο cf. ad 64,3 25—29 παριππεύων — 
καλών : Arr. An. II 10,2 παριππεύων πάντη 'Αλέξανδρος . . . ού τών ήγεμόνων μόνον 
τα όνόματα . . . άνακαλών, άλλα καί ίλάρχας καί λοχαγούς όνομαστί; II 7,7 όνομαστί 
ίκαστον έπί τω εργω άνακαλών 29 έξ όνόματος πάντας καλών : cf. Arr. An. II 7,7 
όνομαστί εκαστον έπί τώ έργω άνακαλών; cf. Thuc. VII 69,2 πατρόθεν τε έπονομάζων 
καί αυτούς όνομαστί καί φυλήν (sc. Νικίας) 

S p. 88—90 14 ξυγκαλέσας Ssl : συγκαλέσας S post ξυγκαλέσας 6—8 litt. eras. S 
15 πάσαν Ssl 16 συσιτίας S συνομοτίας S 19 σίτον Ssl : σίτα (-α e corr.) S 22 
άδιάκοπόν τε καί συνεχή Ssl : άδιακόπως τε καί συνεχώς S 23 τις Ssl 27 παρα-
θαρύνων S 
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α δει καί παρακαλέσας καί παροξύνας ά π α ν τ α ς ές το πολεμεϊν καί 
παρακελευσάμενος άνδρας άγαθούς γενέσθαι κελεύει έστιαθέντας άνα-
παύεσθαι , έως αν αση το πολεμικόν καί το ξύνθημα ϊδωσι. δράσας δέ 
ταύτα άνεχώρησεν ές την έαυτοϋ σκηνήν καί έστιαθείς άνεπαύετο. 

5 53 'Ρωμαίοι δέ σ ιωπήν τοσαύτην έν τή στρατιά και ήρεμίαν όρώντες 
π α ρ ά το ξύνηθες έθαύμαζόν τε το π ρ ά γ μ α καί ές δ ιαφόρους λο-
γισμούς καί έννοιας ένέπιπτον, οί μεν νομίζοντες έτοιμασίαν είναι ές 
άναχώρησιν ούκ όρθώς δοκούντες, οί δέ, οπερ καί ήν, παρασκευήν 
ές τον πόλεμον καί έτοιμασίαν, δν όσον ού προσεδόκουν, καί δ ιεβοών-

10 το καί αυτοί προς άλλήλους ήσυχη καί προς τάς εαυτών τάξεις 
έχώρουν έκαστος τά τε άλλα παρεσκευάζοντο . 

54 (1) βασιλεύς δέ, έπεί ώ ρ α τε ήν ήδη κλινούσης ήμέρας έγγύς που 
περί δείλην κα ί ó ήλιος κατά νώτόν τε αυτών έγένετο καί τοις 
έναντίοις κατά πρόσωπον , οπερ έβούλετο, ένταύθα δή κελεύει πρώτον 

15 φσαι τάς τε σάλπιγγας το πολεμικόν καί τα άλλα | όργανα , τούς τε 
αυλούς καί τάς σύριγγας καί τά κύμβαλα, π ά ν υ Ισχυρώς ώς οϊόν τε. 
καί ούτως αΐ τε σάλπιγγες πάσα ι τών άλλων τάξεων καί τά όργανα έκ 
δ ιαδοχής ήχησαν μέγα καί φοβερόν όμού πάντα , καί το π ά ν έσείσθη 
καί δ ιεδονήθη τη περιηχήσει τούτων. 

20 δ ρ α τον πόλεμον 

(2) έπειτα ήρθη τά σημεία, καί οί τοξόται πρώτο ι καί οί σφεν-
δονήται καί οί τάς μηχανάς καί τούς τούφακας έχοντες (ούτω γάρ 
έτέτακτο αύτοϊς) κατέβαινον έπΐ το τείχος σχολή καί βάδην ' ώς εΐσω 
βέλους έγένοντο, καταστάντες έμάχοντο. καί π ρ ώ τ α μεν άκροβολισμοΐς 

25 'ισχυροΐς έχρήσαντο προς άλλήλους έκάτεροι, τοις τε ά π ό τών τοξοτών 
βέλεσι τοίς τε ά π ό τών σφενδονητών λίθοις καί τοις ά π ό τών μηχανών 
καί τουφάκων άφιεμένοις σιδηροΐς καί μολυβδίνοις βόλοις, έτι δέ 
παλτοϊς καί κοντοΐς καί δορατίοις , ώς μάλλον έπλησίαζον, βάλλοντες 
άλλήλους καί βαλλόμενοι άνοικτΐ συν οργή καί θυμώ πολλώ - κα ί 

30 κραυγή ήν π α ρ ' άμφοτέρων ισχυρά κα ί βλασφημία καί ύβρις, καί 
πολλοί μεν έτιτρώσκοντο έξ έκατέρου μέρους, ούκ ολίγοι δέ καί ά π -
έθνησκον. καί τούτο έγίνετο μέχρις ήλίου δυσμών δύο ή τρ ιών που 
ώρών διάστημα. 

1—2 παρακαλέσας - γενέσθαι : Arr. An. II 10,2 παρεκάλει άνδρας άγαθούς γίγνεσθαι 

S p. 90-91 15 σάλιαγκας S 20 S marg 23 εϊσω S : δ' έσω Müller 
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55 (1) έπειτα μέγα βοήσας ó βασιλεύς καλεί τους τε ύπασπιστάς καί 
όπλίτας καί το άλλο άγημα ειπών ,,ΐτε, φίλοι καί παίδες έμοί" καιρός 
έστι νυν | άνδρας άγαθούς υμάς φανήναι". οί δ' ευθύς σύν ßofj καί 
άλαλαγμώ φρικαλέφ διαβάντες την τάφρον προσέμιξαν τψ εξω τείχει. 

5 το δε ολον κατήρριπτο ταϊς μηχαναίς, σταυρώματα δέ μόνον ήσαν αντί 
τείχους αύτω μεγάλων δοκών καί φάκελοι κλημάτων καί άλλης ύλης 
καί άμφορεΐς μεστοί γης. (2) ένταύθα συνίσταται μάχη καρτερά έκ 
χειρών άγχεμάχοις οπλοις τών μέν όπλιτών καί υπασπιστών άγωνιζο-
μένων βιάσασθαί τε τούς προμαχομένους και έπιβήναι του σταυρώμα-

ιο τος, τών δέ 'Ρωμαίων καί 'Ιταλών άπώσασθαί τε τούτους και φυλάξαι 
το σταύρωμα' καί ποτέ μέν έπέβαινον τού τείχους καί τού σταυρώμα-
τος οί όπλίται οξέως τε και ξύν ούδενί λογισμώ βιαζόμενοι, ποτέ δέ 
άπεκρούοντο ισχυρώς καί ήλαύνοντο- καί ό βασιλεύς εΐπετο αύτοΐς 
άγωνιζόμενός τε γενναίως καί παροξύνων αυτούς. (3) ένταύθα κε-

15 λεύει και τούς μηχανοποιούς πύρ έπιβαλειν ταΐς μηχαναΐς" αί δέ 
άναφθεΐσαι άφηκαν τούς λίθους κατά τών προμαχομένων καί φόνον 
ουκ ολίγον εξ έκατέρου μέρους τών προστυχόντων είργάσαντο. 
(4) ούτως οΰν εύρώστως τε καί γενναίως άγωνιζομένων αμφοτέρων καί 
μαχομένων το πλέον της νυκτός παρελήλυθε- και έκράτουν οί 'Ρωμαίοι 

20 καί ισχύον ου μικρώς και Ίουστΐνος μετά τών σύν αύτώ κατέχοντες τε 
άσφαλώς το σταύρωμα καί φυλάσσοντες καί άμυνόμενοι τούς έπιόντας | 
γενναίως, καί ταύτη μέν ούτως. 

56 (1) οί δέ άλλοι στρατηγοί και σατράπαι μετά τών ιδίων τάξεων, 
άλλα δη καί ó τών νεών ήγεμών, προσβαλόντες καί αυτοί τω τείχει 

25 κατά γην τε καί θάλασσαν ταΐς ναυσίν έμάχοντο ισχυρώς, οί μέν τοις 
άπό τών τοξοτών βέλεσι καί τοις άπό τών μηχανών άφιεμένοις, οί δέ 
κλίμακας προσάγοντες τω τείχει καί γεφύρας καί πύργους ξυλίνους 
καί μηχανάς παντοίας' καί τίνες αυτών που σύν ßig καί έπιβαίνειν 
έπειρώντο τού τείχους, καί μάλιστα δη ή ó Ζάγανος έπετέτακτο καί 

30 ó Καρατζίας. (2) ó μέν γάρ, ó Ζάγανος, διαβάς την γέφυραν άσφαλώς 
και κλίμακας έπαγαγών τω τείχει και γεφύρας άναβιβάζειν έπειράτο 
τούς όπλίτας σύν βία εχων καί τούς άπό τών έντός τού λιμένος νεών 
τοξότας τε καί τουφακοφόρους βάλλοντας άπό τών καταστρωμάτων έξ 
ύπερδεξίων τούς επί τών επάλξεων Ισχυρώς περιπλεουσών τών νεών. 

35 (3) Καρατζίας δέ διαβάς την τάφρον καί γενναίως άγωνιζόμενος εΐσω 
τού παρερρηγμένου τείχους έβιάζετο παρελθεΐν. (4) οί δέ 'Ρωμαίοι 
καί τούτους ισχυρώς άπεκρούοντο και άπεωθούντο λαμπρώς άμυνό-

S p. 91 —93 12 ό]ξέως S marg : θρασέως S 14 τε Ssl 17 προστυχόντων (-χόν-
in ras.) S 20 και Ισχύον ον μικρώς S marg 22 ταύτη e ταϋτα corr. S supra οΰτως 
3 - 4 litt. eras. S 24 προσβάλλοντες S 33 βάλοντας S 35 γενναίως S marg : 
φωμαλαίως S 36 παρελθεΐν Müller (cf. 68,35; 69,9 et al.): παρεθείν S : παραθείν 
Dethier 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



68 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

μενοί τε γενναίως καί τφ πολέμψ καθυπερτερούντες καί άνδρες αγαθοί 
γινόμενοι- ουδέν γαρ όλως αυτούς ήδυνήθη παρατρέψαι των γινομένων, 
ου λιμός έπικείμενος, ουκ άγρυπνία, | ού πόλεμος συνεχής τε καί άδιά-
κοπος, ού τραύματα καί σφαγαί καί θάνατοι των οικείων προ όφθαλ-

5 μών όρώμενοι, ούκ άλλο των φοβερών ουδέ εν, ώστε ένδούναί τι καί 
καθυφεϊναι της πρόσθεν όρμής τε και γνώμης, άλλ' έτήρησαν γενναίως 
την έξ άρχής ενστασιν δια πάντων, εως ή πονηρά καί άγνώμων τύχη 
προύδωκε τούτους. 

57 (1) Μεχέμετις γαρ ó βασιλεύς, επειδή τάς προβεβλημένας οί τάξεις 
ίο έώρα σφόδρα τψ πολέμφ πεπονηκυίας καί μηδέν περαινούσας, ö τι καί 

λόγου άξιον, καί τους 'Ρωμαίους καί 'Ιταλούς εύρώστως τε άγω-
νιζομένους καί τφ πολέμω πλεονεκτούντας, ενταύθα δή σφόδρα άγανα-
κτήσας καί ούκέτι άνασχετά ήγησάμενος είναι αύτίκα πάσας επάγει 
τάς τάξεις, ας ές ύστερον έταμιεύετο, άνδρας εύοπλοτάτους τε καί 

15 εύτολμοτάτους καί εύθαρσεστάτους άμα καί των άλλων εμπειρία καί 
ρώμη πολλφ προέχοντας- οί δέ ήσαν το καθαρώτατον τού στρατού, 
όπλΐται καί τοξόται καί άκοντισταί καί ή περί αύτόν τάξις τών τε 
άλλων καί τών καλουμένων δή γενητζάρων. οϊς μέγα βοήσας καί παρα-
κελευσάμενος άνδράσιν άγαθοϊς νύν ήδη φανήναι ήγεΐτο την έπί το 

20 τείχος πρώτος αυτός μέχρι τής τάφρου. (2) κάνταύθα δή τους μέν 
τοξότας τε καί σφενδονήτας καί τούς τούφακας έχοντας πόρρωθεν 
ισταμένους έκέλευσε βάλλειν έξ ύπερδεξίων τούς επί τού σταυρώματος 
καί τού παρερρηγ|μένου τείχους προμαχομένους ούτω τοι πυκνώς, 
ώστε μηκέτι τούτους έαυτοις τφ πολέμω εχειν κεχρήσθαι μηδ' είς τα 

25 έξω προκύπτειν δύνασθαι τφ πλήθει τών τε άφιεμένων βελών καί τών 
άλλων νιφάδων δίκην πιπτόντων" τοις δέ άλλοις πάσιν όπλίταις τε καί 
ύπασπισταϊς έσήμαινε διαβάντας τήν τάφρον σπουδή προσμΐξαι τφ 
σταυρώματι. (3) οί δέ άλαλάξαντες μέγα καί φοβερόν σύν οργή καί 
θυμφ μαινομένων δίκην έπίασιν άτε γαρ νεαροί οντες καί ρωμαλέοι 

30 καί θράσους μεστοί καί έμπροσθεν τού βασιλέως μαχόμενοι ουδέν 
ήφίεσαν όρμής, άλλα προσμίξαντες τφ σταυρώματι θρασέως τε καί συν 
ούδενί λογισμφ καί κόσμα) έμάχοντο κατασπώντές τε τούς προβεβλη-
μένους άμφορέας τάς τε κεραίας συγκλώντες καί τήν άλλην συμ-
πεφορημένην ύλην σκεδαννύντες καί βιαζόμενοι τρέψασθαί τε τούς 

35 προμαχομένους καί ε'ίσω τού σταυρώματος παρελθεΐν. 

58 (1) Ίουστϊνος δέ μετά τών σύν αύτφ καί οί ταύτη όντες 'Ρωμαίοι 
εύρώστως άγωνιζόμενοι ξυστοϊς καί παλτοϊς καί άκοντίοις καί δόρασι 
μακροΐς καί τοιούτοις τισίν άγχεμάχοις οπλοις (έν χεροΐν γαρ ην ή 

S p . 9 3 - 9 5 5 όρώμενοι S marg : κείμενοι S 14 έταμειεύετο S 15 εύτολμω-
τάτους S 17 post τάξις 2 - 3 litt. eras. S 19 άνδράσιν S 24 μήκετι S έαυτοϊς 
S marg 
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μάχη) κατεϊχόν τε αυτούς της όρμής και άνεΐργον εΐσω του σταυρώ-
ματος παρελθείν. (2) ην οΰν παρ' άμφοτέρων κραυγή πολλή καί βοή 
συμμιγής βλασφημουντών, ύβρι|ζόντων, άπειλούντων, ώθούντων, ωθου-
μένων, βαλλόντων, βαλλομένων, κτεινόντων, κτεινομένων, πάντα δεινά 

5 ποιούντων μετά θυμού καί οργής" καί ήν ίδείν ενταύθα μάχην κρατεράν 
συνισταμένην τε καί συσταδόν γινομένην μετά φρονήματος μεγίστου 
καί υπέρ μεγίστων άθλων μαχομένων γενναίων άνδρών, των μέν φιλο-
νεικούντων πάση δυνάμει βιάσασθαί τε τούς άνθισταμένους και κατα-
σχειν το τείχος καί εισω τής πόλεως παρελθείν έπί παίδας καί γυναϊ-

ιο κας καί τά τιμιώτατα, των δε άγωνιζομένων γενναίως άπεώσασθαί τε 
τούτους καί φυλάξαι τα οντα άγαθά, εί καί μή δια τέλους ίσχυσαν 
ύπερσχεΐν καί ταύτα φυλάξαι. (3) άλλ' εδει ποτέ και τούς ταλαί-
πωρους 'Ρωμαίους τω τής δουλείας ύπαχθήναι ζυγω καί των ταύτης 
πειραθήναι κακών ήδη γαρ μαχομένων γενναίως καί προθυμίας καί 

15 τόλμης ουδέν ελλειπόντων ες τον άγώνα βάλλεται μέν Ίουστϊνος 
καιρίαν βέλει τών άπό μηχανής κατά τού στέρνου δια τού θώρακος 
διαμπάξ καί βληθείς πίπτει αυτού καί άποκομίζεται ές τήν ίδίαν 
σκηνήν κακώς εχων. έκλύονται δέ οί μετ' αύτού πάντες άπειρηκότες 
τω πάθει και καταλείψαντες τό τε σταύρωμα καί το τείχος, ϊνα έμά-

20 χοντο, προς εν μόνον έώρων, άποκομίσαι τε τούτον èv ταϊς όλκάσι 
καί αύτοί άποκομισθήναι σώς, καίτοι τού βασιλέως Κωνσταντίνου 
πολλά παρακαλούντος αυτούς καί | ύπεσχημένου μικρόν παραμεϊναι, 
εως αν ó πόλεμος λωφήση- οί δ' ούκ έδέξαντο, άλλ' άναλαβόντες τον 
ήγεμόνα σφών ώπλισμένοι έχώρουν έπί τάς όλκάδας σπουδή καί 

25 δρόμω μηδενός επιστρεφόμενοι τών άλλων. 

59 βασιλεύς δέ Κωνσταντίνος άπαγορεύσας τοϊς ολοις καί μηδ5 

όλως εχων ο τι και δράσειεν (ουδέ γαρ εϊχεν άνδρας έτέρους άνα-
πληρώσαι τούς άπολειφθέντας τόπους καί τάς τάξεις τών άπελθόντων 
ευθύς έπικειμένου τε τού πολέμου σφοδρώς καί πάντων εις τάς ιδίας 

30 τάξεις τε καί τούς τόπους όρώντων τε καί άγωνιζομένων) ομως γε 
μήν μετά τών άπολειφθέντων 'Ρωμαίων αύτού καί τών μετ' αύτού 
εύαριθμήτων πάνυ στάς προ τού σταυρώματος άπεμάχετο γενναίως. 

3—5 βλασφημοΰντων — ποιούντων : cf. ad 54,17—19 9—10 έπί παΐδας — τιμιώτατα : 
cf. Dem. De cor. 215 έπί παίδας καί γυναίκας καί τα τιμιώτατα 17—18 βληθείς -
εχων : Arr. An. I 8,3 βληθείς πίπτει αύτοί καί άποκομίζεται κακώς εχων έπί τό στρατό-
πεδον 

S p. 95-97 6 φρονίματος S 7 γενναίων (-ων comp.) S : γενναίως edd. 10 γεν-
ναίως S marg : καλώς S 14 κακών S marg : δύσκολων S 15 βάλεται S ad 23—25 
spectans ση(μείωσ)αι S marg 
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δρα περιεργίαν τού βασιλέως 

60 (1) Μεχέμετις δε ό βασιλεύς κατανοήσας τό τε σταύρωμα καί το 
άλλο κατερριμμένον τού τείχους κενόν άνδρών καί των προμαχομένων 
ερημον (έγγύς γάρ που έτύγχανεν ων αγωνιζόμενος) τους τε άνδρας 

5 ύπεξιόντας λαθραίως τούς τε οντάς άσθενώς δι' όλιγότητα μαχομένους 
καί γνούς έκ τούτων τόν τε δρασμόν των άνδρών καί την τού τείχους 
άπόλειψιν, μέγα βοήσας ευθύς- ,,έχομεν", ειπεν, ,,ώ φίλοι, την πόλιν, 
εχομεν ήδη. φεύγουσιν οί άνδρες ήμάς. ούκέτι παραμένειν άνέχονται. 
γυμνόν των προμαχομένων | τό τείχος, όλίγου πόνου τό έργον καί ή 

10 πόλις έάλω. μη μαλακισθήτε οΰν, άλλα χωρείτε προς τό έργον εύψύχως 
καί γίνεσθε άνδρες άγαθοί κάγώ μεθ5 υμών." 

άλωσις της Πόλεως 

(2) ταύτα ειπών ήγεϊτο πρώτος αυτός, οί δέ άλαλάξαντες δρόμω 
καί ßofj φρικαλέςι προλαβόντες τον βασιλέα χωρούσιν έπί τό σταύρωμα 

15 καί μάχης ίσχυράς γενομένης έφ' ίκανόν τρέπονται τούς ταύτη 'Ρωμαί-
ους καί βιαίως έπιβαίνουσι τού σταυρώματος" καί ούτω τούς μεν 
αύτών φιπτούσι κατά τού χάρακος τού μεταξύ τού μεγάλου τείχους 
καί τού σταυρώματος βαθέος οντος καί δυσδιεξιτητου καί κατασφάτ-
τουσι πάντας αυτού, τούς δέ ώθούσι δια της πυλίδος Ίουστίνου. ην 

20 ούτος άνέωξεν έν τω μεγάλω τείχει, ίνα προχείρως εχη διαβαίνειν έπί 
τό σταύρωμα. 

θάνατος Κωνσταντίνου τού βασιλέως 

(3) καί γίνεται ώθισμός ένταϋθα καί φόνος τών προστυχόντων πολύς 
παρά τών όπλιτών άτε συνδεδραμηκότων καί έτερων ούκ όλίγων 

25 άτάκτως προς την βοήν πολλαχόθεν οΰ δη καί βασιλεύς Κωνσταντίνος 
πίπτει μαχόμενος μετά τών συν αύτω γενναίως. 

61 (1) οί δέ όπλϊται είσεχέοντο ήδη δια της πυλίδος έπί την πόλιν, 
οί δέ καί δια τού κατερριμμένου μεγάλου τείχους είσέπιπτον τό δε 
άλλο στράτευμα πάν έπόμενον ώθισμώ καί βία είσεχείτο | λαμπρώς 

30 άνά πάσαν την πόλιν σκεδαννύμενον. (2) βασιλεύς δ' έστώς προ τού 

8—9 φεύγουσιν — γυμνόν : Thuc. V 10,4— 
άνδρες ήμάς ού μενούσιν 

S p. 97-99 1 S marg 12 S marg 
spectans ση(μείωσ)αι S marg 

5 τα γυμνά προς τους πολεμίους δούς . . . οί 

15 έφικανόν S 22 S marg ad 30 — p. 71,2 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 60,1-61,5 71 

μεγάλου τείχους, 'ίνα και ή μεγάλη σημαία ην και το σύνθημα, άπ-
εσκόπει τα δρώμενα' ήδη γαρ και ήμερα ύπέφαινεν. 

δρα πάθος μέγα και φόνον πολύν 

ένθα δή φόνος πολύς των προστυγχανόντων έγίνετο, των μεν κατά 
5 την όδόν (ήδη γαρ εξήεσάν τίνες των οικιών θέοντες προς την βοήν 

και τοις ξίφεσι τών στρατιωτών άπροόπτως ένέπιπτον), τών δέ εν ταις 
οίκίαις αύταϊς έπεισπιπτόντων βίςι τών γενητζάρων και τών άλλων 
στρατιωτών συν ούδενί κόσμω και λογισμώ, τών δε καί ές άλκήν 
τρεπομένων, τών δέ καί προς ίεροΐς καταπεφευγότων τε και ίκετευ-

10 όντων, άνδρών, γυναικών, παίδων, πάντων απλώς, μηδεμιάς ούσης 
φειδούς. (3) οργή γαρ καί θυμώ πολλώ έχώρουν έπ' αυτούς οι 
στρατιώται τούτο μεν άχθόμενοι τη τριβή της πολιορκίας, τούτο δ' οτι 
καί άπό τών έπάλξεων σκώμμασί τε και ύβρεσιν ουκ όλίγαις εβαλλον 
αυτούς ένιοι τών άνοήτων παρ' ολον τον πόλεμον, το δ' ολον οπως 

15 αν θροήσωσι το πάν καί φοβήσωσι καί δουλώσωνται ταΐς σφαγαΐς. 

διαρπαγή τής Πόλεως 

(4) ώς δέ αλις εϊχον τού φόνου καί ή πόλις ήδη δεδούλωτο, τρέ-
πονται οί μέν εν ταις τών δυνατών οίκίαις κατά συμμορίας τε καί 
συνωμοτίας καί τάξεις έπί διαρπαγή καί σκυλμω, οί δέ προς σύλησιν 

20 τών ιερών, οί δέ επί τάς κοινάς τε καί τών Ιδιωτών οικίας έσκεδασμέ-
νοι, διαρπάζοντες, | σκυλεύοντες, ληϊζόμενοι, φονεύοντες, ύβρίζοντες, 
άπάγοντες αιχμαλώτους άνδρας, γυναίκας, παϊδας, πρεσβύτας, νέους, 
ιερείς, μοναχούς, πάσαν ήλικίαν καί τάξιν απλώς. 

ορα κάνταύθα πάθος έλεεινόν 

25 (5) καί ήν ίδεϊν θέαμα δεινόν καί έλεεινόν καί πέρα τραγωδίας 
άπάσης γυναίκας νέας καί σώφρονας, ευγενείς τε καί τών εΰ γεγονό-

4—11 ενθα δή — φειδούς : Arr. An. I 8,8 ενθα δή σργη . . . τους Θηβαίους ούδενί κόσμφ 
εκτεινον, τους μέν έν ταϊς οίκίαις έπεισπίπτοντες, ους δε καί ές άλκήν τετραμμένους, 
τους δέ και προς ίεροϊς Ικετεύοντας, ούτε γυναικών ούτε παίδων φειδόμενοι 4 
φόνος — έγίνετο : cf. Arr. An. II 24,3 καί φόνος ήν πολύς 11—12 όργή — τούτο 
δ' ότι : Arr. An. II 24,3 όργή γαρ έχώρουν έπί πάν . . . της τε πολιορκίας τη τριβή 
άχθόμενοι καί ότι κτλ. 

S p. 99—100 3 S marg 4 προστυγχανόντων Ssl : έντυγχανόντων S 11 γαρ Ssl 
13 ούκ όλίγαις S marg 16 S marg 19 συνομοτίας S σύλλησιν S 24 S marg 
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των, t à πολλά οίκου ρου σας και ουδέ την αΰλειον προελθούσας ποτέ, 
καί παρθένους ευπρεπείς καί ωραίας, λαμπράς τε καί λαμπρών οικιών 
και μέχρι τότε άρρένων όφθαλμοΐς ολως άψαύστους, τάς μεν βίςι τών 
θαλάμων έξελκομένας άπηνώς τε άμα καί άναιδώς άρπαζομένας, τάς 

5 δε — κακόν αύταΐς έτι κοιμωμέναις έφιστάμενοι οναρ άνδρες ξιφήρεις, 
ήμαγμένοι τάς χείρας τω φόνω, θυμοϋ πνέοντες, φονικόν βλέποντες, 
άσημα φθεγγόμενοι, άπηρυθριασμένοι προς πάντα τα χείριστα άτε 
πλήθος σύμμικτον οντες έκ παντός έθνους καί γένους καί τύχης 
συνειλεγμένοι, ώσπερ θήρες άγριοι καί άνήμεροι είσπηδώντες είς τάς 

ίο οικίας καί σύροντες ώμώς, ελκοντες, σπαράσσοντες, βιαζόμενοι, άπ-
άγοντες αίσχρώς, επί τών τριάδων υβρίζοντες, καί τί κακόν ουχί 
ποιοΰντες; φασί γέ τοι τάς πολλάς αυτών καί προς μόνην την άήθη 
θέαν τε καί άκοήν τούτων καταπλαγείσας έγγύς έλθεϊν άφείναι καί 
την ψ υ χ ή ν (6) ετι δέ γέροντας έντιμους έλκομένους τής πολιάς, τους 

15 δέ καί I τυπτομένους άνηλεώς, παϊδας ευγενείς καί ώραίους άπαγο-
μένους, ιερείς έλαυνομένους, παρθένους μοναζούσας σεμνάς τε και 
άπροίτους το όλον καί τφ θεώ μόνω προσανεχούσας καί ζώσας, φ 
καθιέρωσαν έαυτάς, τάς μεν τών δωματίων βιαίως έξαγομένας καί 
συρομένας, τάς δέ τών ιερών άποσπωμένας, έν οις κατέφευγον, καί 

20 άπαγομένας συν ΰβρει καί άτιμίςι ξαινομένας τε τάς παρειάς συν 
οιμωγή καί όλολυγή καί κοπτομένας πικρώς, παιδας απαλούς ώμώς 
άποσπωμένους μητέρων, κόρας έλεεινώς χωριζομένας τών νεογάμων 
άνδρών, άλλα μυρία ειργασμένους δεινά. 

διαρπαγή καί συλησις τών ιερών 

25 62 (1) την δέ τών ιερών ΰβριν καί σύλησιν καί διαρπαγήν πώς άν 
τις έξείποι τω λόγω; κατεβάλλοντο μέν άτίμως εις γήν εικόνες καί 
άφιδρύματα καί τάλλα τών ιερών, άπεσπάτο δέ κόσμος ó τούτων, 
έδίδοτο δέ τα μέν αυτών τώ πυρί, τα δέ ές λεπτά τεμνόμενά τε καί 
συντριβόμενα επί τών τριόδων έρριπτεΐτο, ήνοίγοντο δέ θήκαι τών 

30 παλαιών καί μακαρίων άνδρών καί τά τούτων έξήγετο λείψανα καί 
άτίμως λεπτυνόμενα καί λυόμενα εις άέρα έλικμάτο, τά δέ καί έπί τών 
άμφόδων έρριπτεΐτο. (2) κρατήρες τε καί φιάλαι καί â την παναγε-

8 πλήθος συμμικτον : cf. Thuc. VI 17,2 οχλοις . . . ξυμμείκτοις 11—12 έπί τών τρι-
όδων — ποιουντες : cf. Dem. De cor. 48 ύβριζομένων καί τί κακόν ούχί πασχόντων 

S p. 100-101 1 αίλιον S 6 θυμοϋ S : θυμό ν dubitanter Fatouros coll. Aesch. 
Choeph. 33, sed cf. ex. gr. Quint. Smyrn. 6,164 et Euseb. vit. Const. 2,1 7 άσημα 
φθεγγόμενοι S marg &ττε S 11 κακόν S marg : δεινόν S 18 δοματίων S 20 
ξενομενας S 21 όλολυγή Ssl : όλολυγμώ S 23 είργασμένους S (-ους comp.) : 
είργασμένα edd. 24 S marg 25 σύλλησιν S 32 έρριπτεΐτο Spc : έρρίπτετο Sac 
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στάτην θυσίαν έδέχετο, αί μεν ές προπόσεις ήσαν καί μέθην αύτοίς, 
οί δέ συντριβόμενοι | τε καί χωνευόμενοι άπεδίδοντο, ιερά δέ σκεύη καί 
πέπλα τίμια πολυτελή τε καί πολλώ χρυσίω ένυφασμένα, τα δέ καί 
λίθοις διαφανέσι καί μαργάροις καταστραπτόμενα, τα μεν άπεδίδοντο 

5 Ίουδαίοις εις άπόχρησιν ού καλήν, τα δέ πυρί παρεδίδοντο χωνευ-
όμενα δια τον χρυσόν. (3) βίβλοι τε ίεραί καί θεΐαι, άλλα δή καί των 
εξω μαθημάτων καί φιλοσόφων αί πλεϊσται, αί μεν πυρί παρεδίδοντο, 
αί δέ άτίμως κατεπατούντο, αί πλείους δέ αυτών ού προς άπόδοσιν 
μάλλον ή ύβριν δύο ή τριών νομισμάτων, εστι δ' οτε καί οβολών 

ίο άπεδίδοντο. (4) τράπεζαι δέ ίεραί έκ βάθρων αύτών άνεσπώντο καί 
άνετρέποντο τοίχοι τε τών άβατων καί άψαύστων τόπων άνηρευνώντο 
καί τα τών τεμενών ιερά έδη άνωρύττετό τε καί κατεσκάπτετο επί 
ζητήσει χρυσού- άλλα τε πολλά τοιαύτα έτολμάτο. 

63 (1) οί δέ έπί τού έτέρου τείχους τεταγμένοι τε καί μαχόμενοι 
15 κατά γήν τε καί θάλατταν δυστυχείς 'Ρωμαίοι νομίζοντες σών είναι 

την πόλιν καί κακών άπαθή καί παϊδας καί γυναίκας έλευθέρους (ούδέ 
γαρ ήδεσάν πω τα γινόμενα) εύρώστως τε ήγωνίζοντο καί μετά ρώμης 
ήμύνοντο τούς έπιόντας καί άπεωθούντο λαμπρώς τους έπιβαίνειν 
πειρωμένους τού τείχους. (2) ώς δέ κατά νώτου τε ειδον τούς πολεμί-

20 ους καί βάλλοντας άπό τών ένδον καί τής πόλεως αυτούς καί παϊδας 
καί γυναίκας ήνδρα|ποδισμένους έώρων καί άπαγομένους αισχρώς, οί 
μεν αύτών άθυμίςι ληφθέντες έρρίπτουν σφας αύτούς μετά τών οπλών 
άπό τού τείχους καί άπέθνησκον, οί δέ άπογνόντες τοις ολοις καί τα 
όπλα τών χειρών εκλυόμενων ήδη άπολύοντες παρεδίδουν αύτούς τοις 

25 πολεμίοις άμαχί χρήσασθαι ö τι καί βούλοιντο. 

θάνατος τού Όρχάνη 

64 (1) έτυχε δ' έκεΐσε τότε παρών καί μαχόμενος έπί τού τείχους 
συν αύτοις καί Όρχάνης ό τού βασιλέως θείος τού Άτουμάνων γένους, 
δν είχε βασιλεύς Κωνσταντίνος έν τη πόλει έν πολλή άγων θεραπείςι τε 

30 καί τιμή δι' έλπίδας φυγάδα προ πολλού όντα δια τον φόβον τού 
άδελφού- έζήτει γαρ αυτόν άνελείν. ός ίδών την τής πόλεως άλωσιν καί 
θέλων έαυτόν έκσώσαι πρώτα μέν έβουλήθη λαθών διαδράναι ώς εις 
τών άπό τής στρατιάς τή τε σκευή καί τή τής φωνής όμοιότητι, ώς δέ 
ειδε γνωσθείς τε καί διωκόμενος (ήσαν γάρ οί άναγνόντες αύτόν), 

S p. 101 —103 1 ήσαν καί μέθην αύτοίς Spc (litteris α—γ supra scriptis) : καί μέθην 
ήσαν αΰτοίς Sac 2 χονευόμενοι S 5 ίουδαίοις S marg : πονηροτάτοις άνδράσιν S 
5—6 χονευόμενα S ad 14 sqq. spectans ση(μείωσ)αι S marg 25 πολεμίοις S marg : 
έχθροϊς S 26 S marg 32 θέλων Ssl : βουλόμενος S 33 στρατιάς edd. : στραάς S 
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ρίπτει έαυτόν ευθύς κατά τού τείχους καί αποθνήσκει. (2) οι δέ 
στρατιώται δραμόντες αιρουσιν αύτού την κεφαλήν άποταμόντες καί 
άπήγαγον τω βασιλεϊ- καί γαρ έζήτει αυτόν δια σπουδής ή ζώντα ή 
τεθνεώτα ίδεϊν. 

5 65 έν τούτω δέ καί Χαμουζάς ó των νεών ήγεμών, ώς εϊδε τήν 
πόλιν έχομένην ήδη καί τούς όπλίτας | ληϊζομένους αυτήν, ευθύς έπι-
πλεί τή άλύσει καί διαρρήξας αυτήν εΐσω γίνεται τού λιμένος- καί οσας 
εύρε των 'Ρωμαϊκών νεών (αί γαρ τών 'Ιταλών τριήρεις τε καί όλ-
κάδες ευθύς βιασάμεναι ταύτας άνήχθησαν ές το πέλαγος), τάς μεν 

ίο κατέδυσεν αυτού, τάς δέ αύτάνδρους ελαβε" καί έποκείλας τάς ναύς 
ταίς Βασιλικαΐς καλουμέναις Πύλαις ετι κεκλεισμένος εύρων διαρρήσ-
σει τε τα τούτων κλείθρα καί τούς μοχλούς καί καταβάλλει ταύτας' 
καί είσελθών μετά τής στρατιάς έν τή πόλει εύρίσκει πολλούς έκεϊσε 
τών 'Ρωμαίων συνισταμένους καί ές άλκήν τραπομένους (ούπω γαρ 

15 έφθάκει προς τούτο το μέρος ή κατά γήν στρατιά ληϊζομένη τήν άλλην 
πόλιν) καί συμβαλών αύτοΐς τρέπεται καί φονεύει πάντας αύτού ώστε 
δια τών πυλών αίμα ρυήναι πολύ. 

66 (1) έν τούτω δέ καί ή άλλη στρατιά έφθάκει, όμοίως δέ καί δια 
τών άλλων παραλίων πυλών είσεχέοντο λαμπρώς ταύτας συγκλώντες 

20 καί καταβάλλοντες, καί ούτως άπαν το στράτευμα τών νεών ήδη σκε-
δασθέν άνά πάσαν τήν πόλιν τρέπεται εις διαρπαγήν ληϊζόμενον πάντα 
τα έν ποσί καί δίκην εμπίπτον πυρός ή σκηπτού καί έμπιπρών πάντα 
καί άφανίζον ή χειμάρρου δίκην άπαντα παρασύρον καί διαφθεΐρον 
καί γαρ ούτοι πάντα διηρευνήσαντο | άκριβέστερον ή Δάτις, φασί, τήν 

25 Έρετρικήν ναούς, ιερά, θήκας τε παλαιάς καί τάφους άναρρηγνύντες 
στοάς τε υπογείους καί καταδύσεις καί κρησφύγετα καί άντρα καί 
χηραμούς καί άλλο πάν κεκρυμμένον άνερευνώντες καί, ει πού τις ή 
τι ην κεκρυμμένον, εις φώς έξάγοντες. (2) εις δέ τον μέγιστον 
έσελθόντες τής τού θεού Σοφίας νεών εΰρον εκεί πολύ τι πλήθος 

30 ανδρών τε καί γυναικών καί παίδων καταφυγόντας τε καί θεοκλητούν-
τας· ους καί δίκην σαγήνης συγκλείσαντες παρεστησαντο πάντας όμο-

24—25 καί γαρ ούτοι — Έρετρικήν : Aristid. Panath. p. 50, 16—17 L.-B. ού διηρευνή-
σαντο πάντας τής γης τους μυχούς άκριβέστερον ή Δάτις την Έρετρικήν 24—25 άκρι-
βέστερον - Έρετρικήν : cf. Herod. VI 101,3 25 ναοΰς — άναρρηγνΰντες : Aristid. 
Panath. p. 50 ,5 -6 L.-B. ιερά ôè συμφλέξειν καί θήκας άναρρήξειν 31 οΰς — συγ-
κλείσαντες : cf. Aristid. Panath. p. 50,18—19 L.-B. ώσπερ σαγηνεΰων την άρχήν την αυτός 
αύτοϋ 

S p. 103-105 ad 5sqq. spectans ση(μείωσ)αι S marg 10 έπωκείλας S 12 κατα-
βάλει S 14 τραπομένους Ssl : τρεπομένους S 15 ληϊζομένη τήν άλλην πόλιν S 
marg 19 post λαμπρώς 15—17 litt. eras. S 20 καταβάλοντες S 22 έμπίπτον corr. 
ex έμπίπτων S 30 και παίδων S marg 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 64,1-67,4 75 

λογίςι καί άπήγαγον αιχμαλώτους, τους μεν ές τάς τριήρεις, τους δέ 
ές το στρατόπεδον. 

προσχώρησις τού Γαλατά τω βασιλεΐ 

67 (1) έν τοΰτφ ôè και οί έν τω Γαλατά, ώς ειδον την Πόλιν έχο-
5 μένην ήδη καί διαρπαζομένην, ευθύς προσεχώρησαν όμολογίςι τω 

βασιλεΐ επί τω μηδέν τι κακόν παθεϊν καί άνοίξαντες τάς πύλας 
είσεδέχοντο τον Ζάγανον μετά τής στρατιάς* καί αυτοί ουδέν όλως 
ήδίκηντο. 

(2) ή δέ στρατιά πάσα ή τε κατά γήν ή τε κατά θάλασσαν είσχυθεισα 
10 ές τήν Πόλιν άπό πρωίας βαθείας καί αύτοϋ τοϋ περιόρθρου μέχρι 

δείλης όψίας έληίζετο καί διήρπαζε ταύτην έκφορούσα πάσαν τήν 
λείαν ές το στρατόπεδον, τήν δέ και ές τάς ναύς- έστιν ά δε ταύτης 
καί διαρπάζοντες ένιοι ώσπερ φώρες καί λαθραίως έξιόντες των 
πυλών άπήεσαν ές τά οίκοι. | (3) ούτω δέ πάσαν ταύτην έκένωσε καί 

15 ήρήμωσε καί πυρός δίκην ήφάνισε καί ήμαύρωσεν ώσθ' ολως άπιστη-
θήναι, εί καί ην έν αύτη ποτε ή άνθρώπων οΐκησις ή πλούτος ή 
περιουσία πόλεως ή άλλη τις κατ' οϊκον κατασκευή τε καί περιφάνεια, 
καί ταύτα ούτω λαμπράς καί μεγάλης ύπαρχούσης τής πόλεως- οίκοι 
δε μόνον έναπελείφθησαν έρημοι καί φόβον παρέχοντες τοις όρώσι 

20 δια τήν έρημίαν πολύν. 

άριθμός τών άποθανόντων έν τω πολεμώ 'Ρωμαίων 
καί τών ληφθέντων αιχμαλώτων 

(4) άπέθανον δέ τών μέν 'Ρωμαίων καί τών ξένων, ώς έλέγοντο, 
παρ' ολον τον πόλεμον καί έν αύτη δή τη άλώσει οί ξύμπαντες, άνδρες 

25 φημί καί γυναίκες καί παίδες, έγγύς που τετρακισχίλιοι- έλήφθησαν 
δέ καί αιχμάλωτοι όλίγω πλείους πεντακισμυρίων, τής δέ στρατιάς 
άπάσης άμφί τους πεντακοσίους. 

S p. 105—106 3 S marg 14 άπίεσαν S 21—22 S marg 24 οί ξύμπαντες Spc 
ex άπαντες 25 φημί Spc 26 πεντακισμυρίων Spc (πεντα- in ras.) 
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76 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

είσοδος του βασιλέως εις την Πόλιν και θεωρία 
των έν αυτί) πάντων καί οίκτος αυτής 

68 (1) ó δέ βασιλεύς μετά ταύτα είσελθών ές την Πόλιν κατεθεάτο 
τό τε μέγεθος καί την θέσιν αύτής την τε λαμπρότητα καί καλλονήν 

5 τό τε πλήθος καί μέγεθος και κάλλος των τε νεών καί των δημοσίων 
οικοδομημάτων των τε ιδιωτικών οίκιών καί κοινών και τών έν 
δυνάμει όντων την πολυτέλειαν, ετι δε την τε του λιμένος θέσιν καί 
τών νεωρίων καί τό προς πάντα έπιτηδείως εχειν την πόλιν καί εύφυώς 
καί άπλώς πάσαν αύτής τήν κατασκευήν καί τον κόσμον. 

ίο ορα συμπάθειαν 

(2) έώρα δέ και τό πλήθος τών άπολλυμένων καί τήν έρημίαν τών | 
οικιών καί τήν παντελή φθοράν αύτής και τον ολεθρον" καί οίκτος 
αύτόν ευθύς έσήει καί μετάμελος ου μικρός τής άπωλείας τε καί 
διαρπαγής, και δάκρυον άφηκε τών οφθαλμών καί μέγα στενάξας τε 

15 καί περιπαθές ,,οΐαν", έφη, „πόλιν εις διαρπαγήν καί έρήμωσιν έκ-
δεδώκαμεν". ούτως επαθε τήν ψυχήν. (3) και γαρ όντως πάθος μέγα 
τούτο γέγονεν εφ' ήμών έν μ ig δή ταύτη πόλει οϊον έν ούδεμιφ τών 
πάλαι μνημονευομένων τε και ίστορουμένων μεγάλων πόλεων μεγέθει 
τε τής άλούσης πόλεως καί οξύτητι καί άποτομίς* τού έργου- ούχ 

20 ήκιστα δέ πάντας έξέπληξε τούς τε άλλους και αύτούς δή τούς δρά-
σαντας καί παθόντας τω τε παραλόγφ καί άήθει τού γεγονότος καί τω 
ύπερβάλλοντι και ξενίζοντι τού δεινού. 

16—22 πάθος - δεινοί : Arr. An. I 9,1 καί πάθος τούτο . . . μεγέθει τε τής άλούσης 
πόλεως καί όξύτητι τού έργου, ούχ ήκιστα δέ καί τφ παραλόγφ ες τε τους παθόντας 
καί τους δράσαντας, ου μειόν τι τους άλλους Έλληνας ή καί αύτούς τούς μετασχόντας 
τοϋ έργου εξέπληξε 16—18 πάθος - πόλεων : cf. Jos. BJ I 12 τα γοΰν πάντων άπ' 
αιώνος άτυχήματα προς τα 'Ιουδαίων ήττήσθαι δοκώ κατά συγκρισιν 17—18 τών 
πάλαι - ίστορουμένων : cf. Niceph. Patr. Antirrh. III 81 (PG 100, 524C10-11) πάντων 
τών πώποτε μνημονευομένων καί ίστορουμένων 

S p. 106-107 1—2 S marg (έναυτή) 4 καλωνήν S 5 νεών Spc : ναών Sac 10 
S marg 11 έρημίαν S marg : έρήμωσιν S 13 έσηει Spc (in ras.) 22 ύπερβάλοντι S 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 68,1-68,6 77 

συγκρισις καί έτέρων άλώσεων 
σύγκρισις άλώσεως Τροίας 

(4) έάλω Τροία, άλλ' ύπό 'Ελλήνων και δέκα ετη πολέμου μένη, 
ώστε, εί και τφ πλήθει των τε άπολλυμένων των τε έαλωκότων ού μείων 

5 ήν ή συμφορά, εί μή και μείζων είπεϊν, άλλα καί άμφω ταύτα έφερε 
τινα κουφίσμόν και παραμυθίαν αυτή' οΐ τε γαρ Έλληνες φιλανθρωπό-
τερον τοις έαλωκόσι προσεφέροντο τάς κοινάς αίδούμενοι τύχας ο τε 
συνεχής πόλεμος καί μακρός καί το καθ' ήμέραν τήν άλωσιν προσ-
δοκάν παρήρηται τήν άκριβή τούτων αισθησιν των | δεινών' το δε 

ίο παρόν άπαραμύθητον ολως. 

σύγκρισις Βαβυλώνος άλώσεως 

(5) έάλω Βαβυλών ύπό Κύρου, άλλ' ούδεν ες τα καίρια παραβλα-
βεΐσα ούδ' αιχμαλωσία δουλεύσασα ούδ' ύβρει γυναικών εκδοθείσα 
καί παίδων, άλλ' ή μόνον δεσπότην άλλάξασα καί τούτον χρηστόν άντί 

15 πονηρού. 

σύγκρισις Καρχηδόνος άλώσεως 

(6) έάλω Καρχηδών ύπό Σκηπίωνος δίς, άλλα το μεν πρώτον 
ομήρους δούσα καί τάς δαπάνας τού πολέμου παρασχομένη εις χρή-
ματα καί μόνα τήν ζημίαν έδέξατο, το δέ δεύτερον μικρόν άπωτέρω 

20 μετοικισθεισα συν γυναιξί καί παισί και τοις ύπάρχουσι πάσι καί τους 
οίκήτορας έχουσα σώς καί κακών άπαθεΐς ούδεν τοσούτον ύπέστη 
δεινόν. 

1 —p. 78,25 Critobulus Arr. An. I 9,2—5 imitatus est; ibi Thebarum expugnatio comparatur 
cladibus quas Athenienses in Sicilia et apud Aegos Flumen acceperunt, calamitatibus quibus 
Lacedaemonii affecti sunt apud Leuctra et Mantineam, expugnationibus Plataearum, Meli, 
Scionae 4—9 εί καί — δεινών : Arr. An. I 9,2 εί καί πλήθει των άπολομενων ού μείονα 
την ξυμφοράν τη πόλει ήνεγκεν, άλλα . . . ούτε αύτοϊς τοις παθούσιν ισην τήν αισθησιν 
της ξυ μφοράς προσεθηκε 

S p. 107—108 1—2 S marg 6—7 φιλανθροπώτερον S 9 τήν άκριβή S marg 
post τούτων circiter 20 litt. eras. S I I S marg 14 άλάξασα S 16 S marg 20 
μετοικισθεισα S marg : μετοικίσασα S 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



78 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

σύγκρισις 'Ρώμης αλώσεως 

(7) έάλω 'Ρώμη το μεν πρώτον υπό Κελτών τε καί Γαλατών, υπό 
Γότθων το δεύτερον, άλλ' ουδέν τοσούτον παθούσα δεινόν, άλλ' ή 
μόνον τυραννηθεϊσα μικρόν καί χρήμασι ζημιωθεϊσα καί πλούτω καί 

5 δημεύσει τών πρώτων οικιών καί ύπερορία τών ένδοξων άνδρών καί 
πάλιν μικρόν ύστερον έαυτην άνακτησαμένη επί μέγα δόξης ήρθη καί 
πλούτου καί δυναστείας καί τύχης. 

σύγκρισις 'Ιεροσολύμων αλώσεως 

(8) έάλω 'Ιεροσόλυμα τρίς, ύπ' Άσσυρίων το πρώτον, ύπ' Άντι-
10 όχου το δεύτερον, υπό 'Ρωμαίων το τρίτον άλλα το μέν πρώτον 

μετοικίαν μόνην υπέστη συν γυναιξί καί τέκνοις καί τοις ύπάρχουσι 
πάσιν ές Βαβυλώνα, ύπ' Άντιόχου δέ μικρόν τυραννηθέντες | πάλιν 
ειχον την πόλιν, υπό δέ 'Ρωμαίων, εί καί τα πάθη της αλώσεως ήσαν 
ού φορητά, άλλα στάσεις τε ήσαν εν αύτη πολλαί καί δειναί καί έμ-

15 φύλια καί διαρπαγαί καί σφαγαί και φόνοι τών ένοικούντων τε καί 
τών οίκειοτάτων άνόσιοι καί προ τού πολέμου καί έν αύτω τω πολέμω, 
ώστε καί έν εύχαίς ήν αύτοίς πολλάκις το την πόλιν άλώναι άπ-
αλλαγήν έκ τούτου τών μεγίστων κακών οίομένοις εύρέσθαι ή τω θανά-
τφ ή τη δουλείςχ. ούτως ουδέν τα τών πόλεων έκείνων πτώματα προς 

20 το ταύτης είσίν οία και παραβάλλεσθαι. 

σύγκρισις καί ετέρων πόλεων 

(9) καί άλλαι δέ πόλεις πολλαί καί μεγάλαι εν τε 'Ασία καί Εύρώπη 
έάλωσαν καί πλούτω καί δόξη καί σο φ ig καί άρετη τών ένοικούντων 
καί πολλοίς άλλοις άνθούσαι τοις άγαθοΐς, άλλ' ουδέ τα τούτων 

25 πτώματα λόγον έχει προς τα παρόντα δεινά. 

14 στάσεις — πολλαί : cf. Jos. BJ I 10 αύτην στάσις οικεία καθείλεν 

S p. 108-109 1 S marg 2 γαλατών S marg : γερμανών S 8 S marg 9 άσυ-
ρίων S 11 υπέστη S marg : έδέξατο S 14—15 έμφυλια S : έμφυλιοι dubitanter Mül-
ler 21 S marg 25 πτώματα S marg : πάθη S 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 68,7-69,2 79 

συγκρισις της Πόλεως αυτής προς έαυτήν, λέγω δή 
της τε παρά Λατίνων άλώσεως καί της νύν 

69 (1) έάλω καί ή δυστυχής αΰτη πόλις πρώην παρά των έσπερίων 
γενών έξήκοντα ετη τυραννουμένη καί πλούτον άφηρέθη πολύν καί 

5 άναθήματα τών ιερών πλείστα καί κάλλιστα καί πολυτελή, καί τα 
λαμπρά και σεμνά και περιμάχητα ταύτης θεάματα καί άκούσματα τα 
μέν ές έσπέραν μετεκομίσθη, τα δ' έν αύτη τη πόλει πυρός γέ|γονε 
παρανάλωμα, άλλα μέχρι τούτων ήν αύτη ή ζημία καί το δεινόν εί 
μηδε ταύτα μικρά, τών οίκητόρων δε ούδένα άποβεβλήκει ούδ' εις 

ίο παΐδας καί γυναίκας καί τα τιμιώτατα παρεβλάβη, άλλ' ειχε πάντας 
τους ένοικούντας άσινεΐς όλως καί κακών άπαθείς' καί πάλιν άπωσα-
μένη τήν τυραννίδα καί έαυτήν άνακτησαμένη εις τήν προτέραν ήκε 
κατάστασιν καί βασίλειον ήν καί γενών ήρχε πολλών εν τε Ασία καί 
Ευρώπη καί νήσων ουκ όλίγων καί έν περιφανείς! καί πλούτω καί 

15 δόξη καί λαμπρότητι ήν καί τών καλών άπάντων ήγεμών καί παρά-
δειγμα καί λόγων ήν έστία και παιδείας άπάσης καί σοφίας καί 
άρετής και πάντων τών καλλίστων όμού. 

μονωδία καί θρήνος επί τη Πόλει μερικός 

(2) νύν δ' όντως έξήκει τα κατ' αύτήν καί τα καλά συλλήβδην 
20 ερρει, καί άφηρηται πάντων, πλούτου, δόξης, άρχής, περιφανείας, 

τιμής, γένους λαμπρότητος, άρετής, παιδείας, σοφίας, ίερωσύνης, βα-
σιλείας, πάντων άπλώς· καί δσον ες άκρον εύδαιμονίας καί τύχης 
ήλασε, τοσούτον ές πυθμένα δυστυχίας καί κακοδαιμονίας κατήχθη-

καί μακαρισθείσα πρώην υπό πολλών νύν ύπό πάντων δυστυχής καί 
25 βαρυδαίμων άκούει' καί μέχρι τερμάτων της οικουμένης προελθούσα 

τη δόξη νύν πάσαν όμού γήν τε καί θάλατταν | μεστήν πεποίηκε τών 
έαυτής συμφορών καί τής ιδίας άδοξίας ένέπλησε πανταχού τής αύτής 
κακοδαιμονίας υπομνήματα φέρουσα τούς οίκήτορας, άνδρας όμού 
καί γυναίκας καί παϊδας, διασπαρέντας αίσχρώς έπ' αίχμαλωσίςι καί 

30 δουλείςι καί ύβρει* καί ή πολλών γενών έπάρξασα πρότερον μετά τιμής 
καί δόξης καί πλούτου καί περιφανείας λαμπράς νύν ύφ' έτέρων 
άρχεται μετά πενίας καί άδοξίας καί άτιμίας καί δουλείας αίσχίστης' 

9—10 ε'ις παΐδας - τιμιώτατα : cf. supra ad 69,9—10 22—27 δσον — συμφορών : Jos. 
BJ I 11 έπί πλείστον τε εύδαιμονίας συνέβη προελθείν καί προς εσχατον συμφορών αύθις 
καταπεσειν 

S p. 109—111 1—2 S marg 18 S marg (μωνωδία) 30 γενών S marg : έθνών S 
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80 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

καί παράδειγμα πάντων οΰσα καλών καί λαμπρός ευδαιμονίας είκών 
νυν είκών έστι δυστυχίας καί μεγίστων συμφορών υπόμνημα καί στήλη 
κακοδαιμονίας καί μύθος τω βίω. 

άνάμνησις της εύτελείας τών άνθρωπίνων πραγμάτων καί της άστασίας 
5 τών παρόντων καί ώς ουδέν έν αύτοίς μόνιμον ουδέ βέβαιον 

(3) ούτως ουδέν τών άνθρωπίνων πιστόν ουδέ βέβαιον, άλλα πάντα 
δίκην Ευρίπου άνω καί κάτω στροβειται καί περιφέρεται ταις άγ-
χιστρόφοις του βίου μεταβολαϊς παίζοντα καί παιζόμενα παρά μέρος 
καί ουδέποτε στήσεται της άτάκτου ταύτης καί ροώδους φοράς καί 

ίο κινήσεως καί της άλλοπροσάλλου παλίρροιας τε καί μεταβολής, έως 
αν έν τοις ούσι το είναι ή. (4) έγώ δέ καί τούτο παντός μάλλον 
θαυμάσας εχω, την τε γενομένην συγκύρησιν τών όνομάτων καί την 
τών πραγμάτων | έναντιότητα έπί τοσαύτης περιόδου συνδραμούσαν 
έγγύς που διακοσίων μάλιστα καί χιλίων έτών. Κωνσταντίνος γάρ, 

15 εύτυχής βασιλεύς, Ελένης υιός, άνέστησέ τε ταύτην καί ές άκρον 
ευδαιμονίας καί τύχης έπήρε καί πάλιν έπί Κωνσταντίνου, δυστυχούς 
βασιλέως, Ελένης υιού, έάλω τε και εις έσχάτην δουλείαν τε και κακο-
δαιμονίαν κατήχθη. καί ταύτα μέν ούτω. 

70 (1) αί δέ τριάκοντα τριήρεις, ας ó της 'Ρώμης άρχιερεύς επεμπε 
20 βοηθούς τη τε Πόλει καί βασιλεΐ Κωνσταντίνω, καταχθείσαι ές Χίον 

κάκεισε πνεύμασιν έναντίοις χρησάμεναι αύτού περιέμενον καιρόν έπι-
τήδειον άναμένουσαι' ώς δέ μετά μικρόν έπύθοντο την της Πόλεως 
αλωσιν, ύστερήσασαι τής βοηθείας πάλιν άπέπλευσαν οίκοι μηδέν ύπέρ 
ών ήκον διαπραξάμεναι. (2) έδει δέ άρα πάντως την δυστυχή ταύτην 

25 πόλιν άλώναί τε καί κακώς παθεΐν, καί δια τούτο πάσης έπικουρίας 
πάντοθεν φαινομένης καί δυναμένης αύτη βοηθεΐν παντάπασιν άπ-
εστέρητο, άλλα δή και πάντα συνδεδραμήκει προς τούτο ούτω τού 
θείου ένδόντος. 

6—11 ούδεν — f| : cf. Plat. Phaed. 90c τών πραγμάτων ούδενός ουδέν ύγιές ουδέ βέβαιον 
. . ., άλλα πάντα τα όντα άτεχνώς ώσπερ έν Εύρίπφ άνω καί κάτω στρέφεται, καί χρόνον 
οϋδένα έν οϋδενί μένει; cf. etiam Paroem. Gr. I 222 s.v. Άνθρωπος Εύριπος 7—8 ταις 
άγχιστρόφοις του βίου μεταβολαϊς : cf. Thuc. II 53,1 άγχίστροφον την μεταβολήν όρώντες 

S p. 111-112 2 μεγίστων S marg 4—5 S marg 19 τριήρεις edd. : ριήρεις 
(omissa in rubricando littera τ) S ad 24 sqq. spectans ση(μείωσ)αι S marg 24 πάν-
τως — 25 άλώναι Spc (in ras.) 25 τε καί κακώς παθεΐν καί S marg 27 άλλα δή S 
marg 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 69,2-72,2 81 

δρα τον καιρόν της αλώσεως 

71 έάλω τοίνυν έπί Κωνσταντίνου βασιλέως, έβδομου Παλαιολόγων, | 
έννάτη καί εικοστή φθίνοντος Μαΐου παρά 'Ρωμαίοις έξήκοντος έτους 
τών άπ' άρχής ένός τε καί έξηκοστού προς τοις έννακοσίοις τε καί 

5 έξακισχιλίοις, άπό δε κτίσεως τε καί συνοικίσεως ταύτης έτεσι τέτταρσι 
καί είκοσι καί έκατόν προς τοις χιλίοις. 

επιτάφιος Κωνσταντίνου βασιλέως 

72 (1) θνησκει δε καί βασιλεύς Κωνσταντίνος αύτός, ήπερ εφην, 
μαχόμενος, σώφρων μεν καί μέτριος εν τω καθ' έαυτόν βίω γενόμενος, 

ίο φρονήσεως δε καί αρετής ες άκρον έπιμεμελημένος, συνετός τε καί τών 
άγαν πεπαιδευμένων, κάν τοις πολιτικοις δέ πράγμασι καί τοις εν άρχη 
ούδενί τών προ αυτού βασιλέων τών πρωτείων παραχωρών, όξυς μεν 
συνιδείν το δέον παντός μάλλον, οξύτερος δ' έλέσθαι, δεινός ειπείν, 
δεινός δέ νοήσαι, δεινότερος δέ πράγμασιν όμιλήσαι, τών μέν παρόν-

15 των άκριβής γνώμων, ήπερ εφη τις υπέρ Περικλέους, τών δε μελλόντων 
ώς έπί πλείστον τού εικότος άριστος είκαστής, ύπέρ τε της πατρίδος 
καί τών άρχομένων πάντα καί ποιεΐν καί πάσχειν αίρούμενος, δς γε 
καί τον έπικείμενον τη Πόλει προφανή κίνδυνον όρών αύτοΐς όφθαλ-
μοίς καί δυνάμενος αυτόν έκσώσαι καί πολλούς εχων τούς προς τούτο 

20 παρακαλοΰντας ουκ ήθέλησεν, άλλ' εΐλετο συναποθανειν τη πατρίδι τε 
καί τοις άρχομένοις, μάλλον δέ καί προαπο|θανειν αύτός, δπως μη 
ταύτην τε άλούσαν έπίδοι καί τών οίκητόρων τούς μέν σφαττομένους 
ώμώς, τούς δέ δορυαλώτους άπαγομένους αίσχρώς. (2) έπειδή γαρ 
είδε τούς πολεμίους βιαζομένους τε αυτόν καί δια τού κατερριμμένου 

25 τείχους είσχεομένους επί την πόλιν λαμπρώς, ειπείν λέγεται μέγα 

3 - 6 a. d. IV Kai. Iun. anni 1453 

8 ήπερ εφην : 70,25 - 2 6 12—14 όξϋς - όμιλήσαι : Arr. An. VII 28,2 ξυνιδείν δε xò 
δέον έτι έν τφ άφανεϊ öv δεινότατος; cf. Hes. Op. 293-295 ούτος μεν πανάριστος, δς 
αύτός πάντα νοήσχι . . . , έσθλός αΰ κάκείνος, δς εν είπόντι πίθηται; cf. etiam supra ad 
28,22-23 14—16 τών μεν παρόντων — είκαστής : Thuc. I 138,3 (de Themistocle) τών 
τε παραχρήμα . . . κράτιστος γνώμων καί τών μελλόντων έπί πλείστον του εικότος 
άριστος εικαστής; Arr. An. VII 28,2 έκ τών φαινομένων τό εικός ξυμβαλεϊν έπιτυχέ-
στατος 

S p. 112—114 1 S marg 4 ένός τε καί έξηκοστοϋ Spc (in ras.) post έξηκοστοϋ 
5 - 6 litt. eras. S 5 συνοικίσεως scripsi : συνοικήσεως S 6 post τοις χιλίοις 4—6 litt, 
eras. S 7 S marg 11 πεπεδευμένων S 12 τών πρωτείων S marg : τοΐ ϊσου S 
15 ήπερ Ssl : δπερ S 21 προάποθανεϊν S 
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82 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

βοήσας ύστάτην ταύτην φωνήν' ,,ή Πόλις άλισκεται κάμοί ζην έτι 
περίεστιν;" καί οΰτως ές μέσους τους πολεμίους ώσαί τε έαυτόν καί 
κατακοπήναι. οΰτως άνήρ άγαθός ήν και του κοινού κηδεμών, δυστυχής 
μέντοι γε παρά πάντα τον βίον αυτού, κάν τω τέλει δε δυστυχέστατος. 

5 έ π ί λ ο γ ο ς 

(3) τα μέν δή κατά την μεγάλην πόλιν την Κωνσταντίνου επί μέγα 
δόξης άρθεϊσαν καί δυναστείας καί πλοΰτου εν γε τοις κατ' αυτήν 
καιροίς καί πάσας τάς προ αυτής άποκρύψασαν πολλώ τινι καί άπείρω 
τω μέσω επί τε δόξη καί πλοΰτω καί άρχή καί δυνάμει καί μεγέθει 

10 καί τοις άλλοις πάσι θαυμαζομένας οΰτως έτελεύτησεν. 

δασμός της λείας καί τών λαφύρων 

73 (1) βασιλεύς δε Μεχέμετις τήν τε πόλιν καί τα έν αύτη πάντα 
καλώς θεασάμενος έπάνεισιν ές το στρατόπεδον καί διατίθεται τα 
κατά τήν λείαν. καί πρώτον μέν λαμβάνει τον συνήθη δασμόν αύτω 

15 τών λαφύρων, έπειτα δε καί αριστεία άπό πάντων | εκλέγεται, παρ-
θένους τε ωραίας καί τών εΰ γεγονότων και παΐδας καλλίστους, εστίν 
ά δέ τούτων καί ώνούμενος παρά τών στρατιωτών. (2) εκλέγεται δέ 
καί τών επιφανών άνδρών, ους έμάνθανε γένει τε καί φρονήσει καί 
αρετή διαφέρειν τών άλλων καί δή καί Νοταράν αύτόν, άνδρα τών 

20 δυνατών τε καί έπιφανών άγαν δντα εν τε συνέσει καί πλοΰτω καί 
άρετή καί πολιτική δυνάμει, καί τιμά τούτον τή είσόδω τή παρ' αυτόν 
καί λόγων μεταδίδωσι μειλιχίων καί χρησταις άνακτάται ταϊς έλπίσιν 
ού μόνον αύτόν, άλλα καί τους άλλους τους μετ' αύτού" εισήει γαρ 
αυτόν ελεος τών άνδρών καί τής δυστυχίας αύτών, έξ οίας άρα εύδαι-

25 μονίας ές οϊαν κακοδαιμονίαν κατήχθησαν. καί χρηστά περί αύτών 
έβουλεύετο, εί καί ó φθόνος μικρόν ούκ εΐασεν ύστερον. (3) διαθέμε-
νος δέ ταύτά τε καί τα κατά τούς στρατιώτας άπαντα καλώς καί ώς 
ήν αύτω κατά νούν καί τιμήσας τούς μέν αύτών άρχαΐς τε καί 
άξιώμασι, τούς δέ χρήμασι, τούς δέ σιτηρεσίοις καί παντοίοις άλλοις 

30 δώροις, εΰ πεποιηκώς τε καί δεξιωσάμενος ους ήδει καλώς άγωνισα-
μένους ετι τε δημηγορήσας καί πολλά ειπών εις έπαινον φέροντα καί 
εύχαριστίαν αύτών άπολΰει τήν στρατιάν. 

S p. 114—115 5 S marg 11 S marg 16—17 εστίν & όε τούτων S marg : Ιστιν 
οΰς ôè S 19 νοταράν S 20 όντα S marg 25 κατήχθησαν S marg : κατέπεσον S 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 72,2-73,9 83 

βουλή τού βασιλέως περί τού συνοικισμού της Πόλεως 

(4) αύτός δε μετά γε των εν τέλει και της ιδίας αυλής ε'ίσεισιν ές 
τήν πόλιν | καί πρώτον βουλεύεται, οπως αν αυτήν ξυνοικίσειε πάλιν 
ούχ όσον ήν πρότερον, άλλα καί πάσαν, εί δύναιτο, ώστε βασίλειον 

5 είναι αύτφ εν έπικαίρψ γής καί θαλάσσης κειμένην επειτα δωρεΐται 
πάσι τοις τε έν τέλει καί οίκείοις οικίας τε λαμπρός τάς τών δυνατών 
καί παραδείσους καί άγρούς καί άμπέλους εισω τής πόλεως, τοις δέ 
καί ναούς περικαλλεΐς, ώστε είναι αύτοΐς ές κατοίκησιν. (5) έκλέγεται 
δέ καί αυτός τον μέσον καί κάλλιστον χώρον τής πόλεως εις οίκοδομήν 

10 βασιλείων, μετά δέ τούτο τών αιχμαλώτων όσους ελαβε δασμόν συν 
γυναιξί καί παισί καθίζει παρά τφ τού λιμένος αίγιαλφ τής πόλεως 
θαλαττίους όντας, ους πρώην Στενίτας ώνόμαζον, δούς αύτοΐς καί 
οικίας καί άτέλειαν χρόνων ρητών. (6) καί τοις άλλοις δέ πάσι τούτ' 
αυτό προκηρύξας, όσοι τήν ιδίαν ώνήν καταβαλόντες ή συνθέμενοι 

15 καταβαλείν έν καιρώ φητφ τοις δεσπόταις βούλοιντ' αν κατοικείν έν 
τή Πόλει, καί τούτοις δέ άτέλειαν καί οικίας παρέσχεν ή τών ιδίων 
ή τών άλλοτρίων. (7) έβούλετο δέ καί τών άρχόντων, ους έξελέξατο, 
κατοικίσαι αυτού συν γυναιξί καί τέκνοις παρασχών αύτοΐς καί οικίας 
καί κτήματα καί πρόνοιαν τού ζην καί τρόπω παντί θεραπεύσαι 

20 αύτούς' καί ήν αύτφ τούτο κατά νούν τε καί διά σπουδής, ώς έλέγετο. 
(8) τον δέ γε Νοταράν καί τής πόλεως έπιστάτην | έσκόπει καταστήσαι 
καί τού συνοικισμού ταύτης κύριον συμβούλω χρησάμενος αύτφ πρό-
τερον περί τούτου- άλλ' εφθησαν αύτούς τά τού φθόνου βέλη βαλόνία 
καιρίαν καί κυρούται θάνατος άδικος κατ' αυτών. 

25 συμβουλή τών έν τέλει προς τον βασιλέα, οπως άνέλη τους άνδρας 

(9) τών γάρ μέγα δυναμένων ενιοι, ούκ οιδ' οθεν, φθόνω δέ καί 
μίσει τφ προς τούς άνδρας φερόμενοι άναπείθουσι τον κρατούντα 
τούτους έκ μέσου ποιήσαι μή δεΐν λέγοντες άνδρας 'Ρωμαίους καί τών 
επιφανών μή οτι γε κατοικείν έν τη πόλει ταύτη καί προνοίας ήστινοσ-

30 ούν ήξιώσθαι, άλλ' ούδέ ζήν όλως καί περινοστεΐν έν τω τόπω τφ σφ-

άνεθέντας γάρ μικρόν καί τής δουλείας άπαλλαγέντας ούκ άτρεμήσειν 
ετι, άλλά τών ιδίων καλών καί ών πρόσθεν εΐχον έπιθυμήσαντας καί 
δή καί έλευθερίας πάντα πράξειν κατά τής πόλεως ή αύτομολήσαντας 
προς τούς ήμΐν εναντίους ή αύτού μένοντας. 

S p. 115—117 1 S marg 3 ξυνοικίσειε scripsi : ξυνοικήσειε S 6 τάς Ssl 8 
περικαλεϊς S 15 φητώ Ssl βούλοιντ' âv Spc (in ras.) 19 θεραπεϋσαι S : θερα-
πεύσας dubitanter Müller 20 ώς έλέγετο S marg 25 S marg 32 καλών Ssl 
πρόσθεν Ssl : πρότερον S 
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84 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

άπόφασις κατ' αυτών 

(10) τούτοις πεισθείς ή μάλλον παραπεισθείς ό βασιλεύς έκέλευσεν 
άναιρεθήναι τούς άνδρας, οι δε αναιρούνται και συναναιρειται τούτοις 
ó μέγας δούξ συν τοις δυσίν υΐέσι. 

5 ορα γενναίαν ψυχήν 

(11) φασί γέ τοι τούτον, ές τον τόπον της άναιρέσεως άπαχθέντας, 
παρακαλέσαι τον δήμιον προ όφθαλμών αύτού πρότερον άποκτειναι 
τούς παΐδας τού μή τον θάνατον δείσαντας άρνηθήναι την πίστιν, είθ' 
ούτως αυτόν | τοις παισίν έπιθύσαι. ίστάμενον ούν όράν άτενές σφατ-

10 τομένους τούς παΐδας άτρέπτψ τφ δμματι και άπτοήτω τη γνώμη, είθ' 
ούτως εύξάμενον καί τφ θεώ χάριτας όμολογήσαντα της άπαγωγής τών 
τε παίδων καί έαυτού ύποθεΐναι τον αυχένα τφ ξίφει. ούτω γενναίως 
καί μετά φρονήματος καθεστώτος καί ψυχής άνδρείας άπέθνησκεν. 

έπιτάφιος τού μεγάλου δούκα 

15 (12) ήν γαρ ó άνήρ ευσεβής τε τα εις θεόν όλως και συνέσει δια-
φέρων, ετι δέ φρονήματος μεγαλείφ καί γνώμης όξύτητι καί ψυχής 
έλευθερίςι πάντων κρατών καί δια πάντων φύσεως ρώμην δεικνύς καί 
άνήρ άγαθός ών δι' ων καί τήν πολιτικήν άρετήν εσχε καί την έν 
τοις πράγμασι δύναμιν έκτήσατο και έπί μέγα δόξης ήρθη καί πλούτου 

20 τα πρώτα φέρων ού μόνον παρά 'Ρωμαίοις, άλλα δη καί πολλοίς τών 
εξω γενών, καί οί συν αύτφ δε πάντες εύθαρσώς τε καί μετά γνώμης 
σταθεράς καί άνδρείας άπέθνησκον έννέα τον άριθμόν οντες. 

(13) ύστερον γε μήν καταφωράσας ό βασιλεύς τόν τε δόλον και τήν 
κακουργίαν τών άναπεισάντων αυτόν άποκτειναι τούς άνδρας καί 

25 μισήσας τής κακουργίας αύτούς έξ όφθαλμών ποιείται τούς μέν θανά-
τω ζημιώσας, τούς δέ παραλύσας τής άξιας καί τής τιμής" καί ταύτην 
ούκ εις μακράν εδοσαν δίκην τής ές τούς άνδρας παρανομίας. | και 
ταύτα μέν μικρόν ύστερον. 

(14) άποκαθίστησι δέ και τής Πόλεως επαρχον τότε καί τών περί 
30 αύτήν άνδρα τών πάνυ συνετών καί χρησίμων, άλλα δή καί τούς 

S p. 117-119 1 S marg 5 S marg 6 άπαχθέντας S : άπαχθέντα edd. 9 έπι-
θϋσαι Ssl : έπισφάξαι S 14 S marg 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α 73,10-75,1 85 

τρόπους χρηστόν, Σουλαϊμάνην όνομα, φ τά τε άλλα καί δή καί τον 
της πόλεως συνοικισμόν έπ έτρεψε πάνυ τοι προύργου ποιεΐν. 

άφιξις τοϋ βασιλέως ές την 'Αδριανού 

74 (1) ταύτα δε δράσας έπάνεισιν ές την 'Αδριανού θέρους κάκεΐσε 
5 δέχεται πρεσβείας παρά τε Τριβαλλών καί 'Ιλλυριών καί Πελοποννη-

σίων, ετι δε Μιτυληναίων καί Χίων καί πολλών άλλων, αις άπάσαις 
έχρημάτισεν ήμέρως τοις μεν σπεισάμενος καί πίστεις δούς καί λαβών, 
τοις δέ δωρησάμενος ά ητουν, έστι δ' οϊς καί φόρους άνείς, τοις δε 
άλλο τι καλόν πεποιηκώς, πάσι δε λαλήσας ειρηνικά. (2) ομοίως 

10 ήκουσι πρέσβεις αύτψ καί παρά τοϋ Περσών βασιλέως καί Αιγύπτου, 
άλλα δή καί Καραμάνου τοϋ Κιλίκων έπάρχοντος, συγχαίροντές τε 
τών κατωρθωμένων καί άμα έπαινοϋντες αυτόν της τε άνδρίας καί 
αρετής καί της υπέρ τοϋ γένους σπουδής· καί δέχεται τούτους άσμένως 
καί τιμφ δώροις άλλοις τε πολλοίς φιλοτίμοις καί δή καί τοις άπό 

15 τών λαφύρων, καί άποπέμπει λαμπρώς. 
(3) μετά δέ τούτο τών ευγενών παίδων ους ελαβεν άριστίνδην 

έπιλεξάμενος άποκαθίστησιν ους μέν σωματοφύλακας | καί περί αυτόν, 
ους δέ καί περί τήν άλλην θεραπείαν αυτού, τής τε φρονησεως καί 
τής άλλης άρετής καί παιδείας θαυμάσας αυτούς' καί γάρ ήσαν ώρςχ 

20 τε σώματος διαλάμποντες καί ψυχής ευγενείς και εύφυΐςι τη τε τών 
τρόπων καί τοϋ ήθους καταστάσει πολλώ διαφέροντες άτε γένους οντες 
έπισήμου τε καί λαμπρού καί φύσεως τυχόντες άριστης και έν τοις 
βασιλείοις πεπαιδευμένοι καλώς, όμοίως δε καί τήν τών παρθένων 
αιδώ καί κόσμον καί κάλλος έθαύμασε καί τήν εν τοις καλοΐς πάσι 

25 τοϋ γένους ύπεροχήν. 

άφιξις τής πρεσβείας, ην έπεμψε Κριτόβουλος ένδιδούς 
τάς νήσους τω βασιλεί, Ίμβρον καί Λήμνον 

75 (1) έν δέ ταίς αύταϊς ήμέραις άφικνεΐται καί παρά τών νήσων 
πρεσβεία τω βασιλεί, ην επεμψε Κριτόβουλος ό 'Ιμβριώτης ó καί τάδε 

30 ξυγγράψας, ένδιδούσα τάς έν τω Αίγαίφ νήσους αύτω, "Ιμβρον και 

4 aestas anni 1453 

29—30 Κριτόβουλος - ξυγγράψας : Thuc. IV 104,4 Θουκυδίδην τον Όλόρου, δς τάδε 
ξυνέγραψεν 

5 p. 119—120 3 S marg 4 κάκεΐσε Ssl : κάκεϊ S 12 κατορθωμένων S 22 
τυχόντες S marg : λαχόντες S 23 πεπεδευμενοι S 26—27 S marg 
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Λήμνον καί Θάσον, κατηκόους ούσας πρότερον τφ βασιλεϊ Κωνσταν-
τίνο). οι γαρ έν αύταΐς παρ' αύτοϋ σταλέντες άρχοντες πρότερον 
μαθόντες την τε της Πόλεως άλωσιν καί τον αύτοϋ θάνατον άπογνόντες 
τοις ολοις εύθύς φχοντο φεύγοντες, οί μεν, οί Λήμνιοι, μετά των 

5 'Ιταλικών τριήρεων καταχθεισών έν άκρα της Λήμνου έν τη φυγή τη 
από της Πόλεως καί υποστροφή, οί δέ έν τή Ίμβρω μετά των όλκάδων 
καταχθεισών καί αυτών έν τω Κεφάλψ λεγομένω, άκρα τής "Ιμβρου. 
(2) οί δέ έν ταΐς νήσοις ίδόντες τε τον δρασμόν των αρχόντων | και 
δεδιότες την εφοδον τοϋ βασιλέως στόλου, μήποτε έπιπλεύση αύτοΐς 

ίο (ήδη γαρ έπυνθάνοντο ύποστρέφοντα τούτον έν Καλλιουπόλει) δρα-
σμόν έβουλεύοντο' καί μέντοι γε καί άπέδρων τών Λημνίων έγγύς που 
διακόσιοι άνδρες συν γυναιξί καί τέκνοις, οί μεν ές Κρήτην, οί δέ ες 
Χίον, οί δέ ές Εΰβοιαν άπαχθέντες. (3) Κριτόβουλος δε τούτο μαθών 
άνέσχε τε τούτους τής όρμής χρησταΐς έλπίσι κουφίσας καί άνδρα 

15 πιστόν αύτφ πέμπει κρύφα Χαμουζά τω σατράπη Καλλιουπόλεως καί 
ήγεμόνι τού στόλου παντός καί μετ' αύτού ξυνθήκας ποιείται μή έπι-
πλευσεΐσθαι ταίς νήσοις μηδέ κακόν τι μηθέν ταύταις όλως ή βουλεΰ-
σαι ή πράξαι πολλοίς δώροις άναπείσας αύτόν, και δι' αύτού μέσου 
πέμπει δή καί πρέσβεις ώς βασιλέα τόν τε ιερέα τής νήσου καί άρχοντα 

20 μετ' αύτού τών έγχωρίων δώρά τε κομίζοντας καί ένδιδόντας τάς 
νήσους αύτφ καί άμα παρακαλούντας έάσαί τε μένειν αύτάς έν τη 
προτέρςι αύτών καταστάσει οίκουμένας καί άποφέρειν αύτφ τούς τε 
ώρισμένους φόρους έτησίως καί άρχοντα εχειν δν άν κελεύση. 

παράδοσις τών νήσων παρά τού βασιλέως προς τούς ήγεμόνας 
25 Αίνου καί Μιτυλήνης, Παλαμήδην τε καί Δωριέα 

(4) βασιλεύς δέ δέχεται τούτους ήμέρως καί παρέχει τά αιτηθέντα 
καί δωρεϊται τάς νήσους, καθώς ήσαν έν τω τού βασιλέως καιρφ τε-
ταγμένοι, "Ιμβρον μεν Παλαμήδη τφ τής Αίνου έπάρχοντι, | Λήμνον 
δέ καί Θάσον Δωριεΐ τφ Μιτυλήνης ήγεμόνι. ετυχον γαρ τότε ó μέν 

30 άποστείλας τον υίόν πρέσβιν ώς βασιλέα, ó Δωριεύς, ó δε άρχοντα 
τών πρώτων παρ' αύτφ καί σφόδρα οικείων, ό Παλαμήδης, κατά 
ζήτησιν τών αύτών νήσων οϊς καί συνέπραξαν τα μάλιστα οί παρά 
τού Κριτοβούλου πρέσβεις σταλέντες έχοντες άνάθεσιν ταύτην καί 

S p. 120-122 1 θάσον S 3 τε Ssl 7 καταχθεισών Ssl 
έπιπλεύση Ssl : έπιπλεύσωσιν S 13 χϊον S 24—25 S marg 
ras.) S 27 έν τφ Spc καιρώ S marg 29 θάσον S 

κατασχουσών S 9 
26 αιτηθέντα (αί- in 
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έξαιτήσαντες καί αυτοί τούτο παρά του βασιλέως. (5) ούτως ήλευ-
θέρωντο του τότε κινδύνου αί νήσοι' προσεδοκάτο γαρ αύταΐς κίνδυνος 
ούχ ó τυχών έν τη άπό της Πόλεως έπανόδφ του στόλου ες Καλλι-
ούπολιν. 

5 σύλληψις του Χαλήλη και άναίρεσις 

76 (1) κατά δέ τάς αύτάς ήμέρας συλλαμβάνει καί Χαλήλην ó βασι-
λεύς, άνδρα τών πρώτων παρ' αύτφ καί μέγα δυναμένων, καί ες 
είρκτήν εμβάλλει καί πολλά τιμωρησάμενος άναιρεΐ. εΰρεται δέ πολύ τι 
χρήμα χρυσού καί άργύρου έν αύτφ καί πλούτου παντοδαπού έκ 

ίο παλαιών ήδη χρόνων συλλεγέντος παρά τε τών προγόνων καί αυτού 
δή· ήν γαρ ό άνήρ τών ευ γεγονότων παρ' αύτοίς καί επί δόξη καί 
πλούτω διαφανών καί δυνάμει, πάντα οΰν τον πλούτον έπήξεν ές το 
βασιλικόν ταμιεΐον πλήν ων κατέλιπε τοις υίέσιν αύτού εύαριθμήτων 
πάνυ" ύστερον μέντοι πάντα άπέδωκεν αύτοΐς. (2) είχε δ' αίτιας καί 

15 άλλας μεν, δι' άς | είκότως ώργίζετο αύτφ ó βασιλεύς, αί δε μείζους 
ήσαν αύται, ότι τε ζώντος αύτφ τού πατρός έν πολλοίς ήναντίωτο μέγα 
δυνάμενος παρ' αύτφ και δη καί κύριον έτι ζώντος άποδείξαντος 
αύτόν της όλης αρχής είσηγήσεσι τούτου πάλιν παρέλυσε ταύτης καί 
οτι ές τον κατά τής Πόλεως πόλεμον άποτρέπων τε ήν αύτόν καί έν 

20 άπορρήτοις έκοινολογεΐτο 'Ρωμαίοις εκφορά καθιστάς τα αύτού καί 
πάντα τρόπον άντιπράττων τε ήν αύτφ και έναντιού μένος. 

εισαγωγή Ίσαάκου πασία εις τήν τιμήν καί άρχήν τού Χαλήλη 

(3) καί αύται μεν ήσαν αίτίαι προηγούμενοι ές το φανερόν τής τε 
συλλήψεως αύτού καί τής άναιρέσεως, ήσαν δέ καί άλλαι τών άφανών. 

25 ές δέ τήν τούτου τάξιν άντικατέστησεν Ίσαάκην, άνδρα τών πάνυ 
συνετών τε καί πολλών πραγμάτων εμπειρον, άλλα δη καί στρατηγικόν 
καί άνδρεΐον. 

23 καί αύται — φανερόν : Thuc. I 23,6 αί δ' ές το φανερόν λεγόμεναι α'ιτίαι αΐδ' ήσαν 

S p. 122—123 5 S marg 8 τιμωρησάμενος Müller (app. er.) Dethier : ]ιμωρησά-
μενος S marg : αίκισάμενος S ευρεται Ssl : εΰρηται S 22 S marg 23 ές το 
φανερόν S marg 
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παράλυσις της άρχής καί τιμής Ζαγάνου 

77 (1) μετ' ού πολλάς ôè ήμέρας ύστερον παραλύει καί Ζάγανον της 
τε άρχής άμα και τάξεως άπολύσας αυτού καί τήν θυγατέρα, ην νεωστί 
γεγαμηκώς ην- καί πέμπει δή τούτον συν τή θυγατρί ές Άσίαν δούς 

5 αύτοίς καί χώραν ίκανήν έκεΐ ές διατροφήν. 

εισαγωγή Μαχουμούτη πασία εις τήν άρχήν καί τιμήν του Ζαγάνου 

(2) άντικαθιστφ δε ές τήν τούτου τάξιν τε καί άρχήν καί των όλων 
πραγμάτων έπιμέλειαν τον επί τη έτέρςι θυγατρί αύτοϋ κηδεστήν 
Μαχουμούτεα, άνδρα τα πρώτα μεν φέροντα του γένους 'Ρωμαίων 

ίο πρός τε πατρός καί μητρός (ό δέ γε προς πατρός πάππος αύτω Φιλαν-
θρωπηνός καί της Ελλάδος ήρχε καί τη | τού καίσαρος άξια τετίμητο), 
ούτω δέ φύσεως άριστης λαχόντα ώς άποκρύψαι μή μόνον τους κατ' 
αυτόν άπαντας, άλλα δή καί τους προ αύτοϋ εν τε φρονήσει καί 
άνδρίςχ και άρετή καί τοις άλλοις καλοΐς, όξύν μεν οίκοθεν συνιδεΐν 

15 το δέον καί άλλου είπόντος νοήσαι, όξύτερον δ' έλέσθαι καί κατα-
πράξαι, έτι δέ δεινόν μεν όμιλήσαι πλήθει καί πολλών άρξαι, δεινό-
τερον δέ πράγμασι χρήσασθαι καί εν άπόροις πόρον εύρεϊν, μεγαλο-
πράγμονα, βουλευτικόν, εύθαρσή, γενναΐον, άριστον δια πάντων, ώς 
έδειξαν αύτόν οϊ τε καιροί καί τα πράγματα. (3) έξότου γάρ ούτος 

20 γέγονεν έν τοις τού μεγάλου βασιλέως πράγμασι, πάντα τα της μεγάλης 
ταύτης άρχής έπί το κρείττον έπέδωκε τή τε θαυμαστή σπουδή καί 
ταΐς άρίσταις βουλαις καί τή καθαρςι καί άδόλω τούτου προς τον 
κρατούντα πίστει τε καί εύνοια- ούτω κρείττονος τοις ολοις φύσεως 
ήν τε ó άνήρ καί διεδείχθη τοις πράγμασι. (4) βασιλεύς δέ ταύτα 

25 πράξας έν Άδριανουπόλει έπάνεισι φθινοπώρου ές το Βυζάντιον καί 
έξηκοστόν δή καί εν έτος προς τοις έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις 
τοις δλοις ήνύετο, τρίτον δέ τής άρχής τω βασιλει. 

2 5 - 2 7 finis anni 1452/53 

14—16 όξίιν - καταπράξαι : cf. supra ad 81,12—14 et ad 28,22—23 

S p. 123-124 1 S marg 6 S marg 7—8 καί των δλων πραγμάτων έπιμελειαν 
praeposita nota κείμεν(ον) S marg 10—11 Φιλανθρωπηνός Ch. Hopf, Chroniques gréco-
romanes, p. 466 n. 1 : φιλαν(θρωπ)ινός S : Φιλανινός edd. 22 τούτου Ssl 26 δή καί 
εν S marg 27 τρίτον Spc (in ras.) 
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ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 
ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 

περιέχει ήδε την τε τής Αίνου προσχώρησιν και τον πόλεμον των Τρι-
βαλλών και την τελείαν τούτων καταοτροφήν και δουλείαν την τε των 

5 νήσων Λήμνου και Θάσου και Σαμοθράκης | αλωσιν παρά των 'Ιταλών, 
χρόνου πλήθος έτη τρία. 

S p. 124-125 6 ετη III τρία S 
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90 KP ITOB ΟΥΛΟΥ 

1 (1) βασιλεύς δέ καταλαβών την Κωνσταντίνου πρώτον μεν πάνυ 
τοι προύργου ποιείται τόν τε της πόλεως συνοικισμόν και την αλλην 
ταύτης έπιμέλειαν καί διόρθωσιν" καί πέμπει δη προστάγματα και δια-
τάξεις βασιλικός άνά πάσαν αυτού την άρχήν μετοικίζων ές αυτήν πλεί-

5 στους οσους ου μόνον Χριστιανών, άλλα καί τού ιδίου σφών γένους 
καί δη καί Εβραίων τους πολλούς. 

άνόρθωσις τών πεσόντων τειχών παρά τών μηχανών, άλλα δή 
καί τών άλλων κατά γήν καί θάλασσαν, καί οικοδομή νέων 

βασιλείων καί οικοδομή τού φρουρίου τής Χρυσέας 

ίο (2) επειτα κελεύει τά κατερριφθέντα τού τείχους παρά τών μηχανών 
τειχίζειν τε ασφαλώς πάντα καί, οπη άλλη πεπονηκός ην τω χρόνω 
κατά τε γήν καί θάλασσαν, άνορθούν. καταβάλλει δε καί θεμελίους τών 
βασιλείων άπολεξάμενος, όπερ εφην, τον πλείστον καί κάλλιστον χώρον 
της πόλεως. (3) ετι δέ κελεύει τειχίζειν καί φρούριον έρυμνόν περί 

15 που τήν Χρυσέαν, ή ποτε τών βασιλέων το φρούριον ην, καί γίνεσθαι 
ταύτα πάντα κατά σπουδήν, έργάζεσθαι δέ τους αιχμαλώτους 'Ρωμαί-
ους λαμβάνοντας τής ήμέρας μισθόν άνά νομισμάτων εξ ή καί πλείω. 
(4) ήν δε τούτο τρόπον τινά πρόνοια παρά τού βασιλέως τοις αίχμα-
λώτοις τού τε διατρέφεσθαι καί τού τήν ιδίαν ώνήν εύπορούντας έκ 

20 τούτου εχειν κατατίθεσθαι τοις σφών κυρίοις και έλευθέρους γινομέ-
νους κατοικεϊν έν τη Πόλεΐ' ου μόνον δέ άλλα καί φιλανθρωπίςχ πολλή | 
καί εύποιίςχ, προσέτι γε μήν καί μεγαλοψυχία βασιλική καί περί πάντας 
μεν τους άλλους άπλώς, ούχ ήκιστα δε περί τους αιχμαλώτους τούτους 
έχρήτο, ελεών τε αυτούς και καθημέραν φιλοτίμως ευεργετών. (5) έξ-

25 ερχόμενος γαρ τών βασιλείων πολλάκις καί κατά θέαν τήν πόλιν περι-
ιών ή άλλως γέ πως, εϊ πού τισιν ένετύγχανε τούτων, ευθύς άνέχων τον 
ΐππον διεδίδου πάσι δαψιλώς αύτοχειρί καί άργυρίου νομίσματα και 
χρυσίου πολλάκις* τοσούτος ελεος εϊχεν αυτόν τών άνδρών. 

μετάκλησις Γενναδίου καί άποκατάστασις εις τήν πατριαρχείαν 

30 2 (1) έν δε ταις αύταΐς ήμέραις μετακαλείται καί τον Γεννάδιον, 
άνδρα σοφόν πάνυ καί θαυμαστόν- τούτου γαρ τής τε σοφίας καί φρο-

13 όπερ εφην : 83,8-10 

S p. 125-126 1 //τήν// S 5 ιδίου S marg 6 έβραίων S 7 - 9 S marg 10 
κατερριφθέντα S : καταρριφθέντα Müller, sed cf. 149,15 18 του Ssl 24 έλεών ex 
έλειών corr. ut videtur S 29 S marg 
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νήσεως καί άρετής καί πρόσθεν πολύν έχων λόγον ύπό της φήμης εύθύς 
μετά την άλωσιν έζήτει τον άνδρα ποθών ίδεϊν τε αυτόν καί άκούσαι 
της σοφίας αυτού, ένθεν τοι καί συν πολλω πόνω ζητήσας αυτόν εν 
Άδριανουπόλει ευρίσκει παρά τινι των δυνατών εν κώμη τινί φυλατ-

5 τόμενον μεν, έν πολλή δέ θεραπεία τυγχάνοντα' ήδεΐτο γαρ αύτοΰ την 
άρετην ó κατέχων και πολέμιος ων. (2) ίδών δε τούτον ó βασιλεύς καί 
πεΐραν ώς έν όλίγψ λαβών της τε σοφίας καί συνέσεως καί άρετής τού 
ανδρός, έτι δέ καί της τού λόγου δυνάμεώς τε καί χάριτος, έθαύμασέ 
τε I τούτον διαφερόντως καί έν πολλή ήγε θεραπείςι τε καί τιμή χώραν 

10 τε διδούς αύτώ της εισόδου της παρ' αυτόν καί ομιλίας άξιών ελευθέρας 
καί ήδόμενος τοις τε λόγοις αύτού καί ταΐς άλλαις συντυχίαις καί άπο-
κρίσεσι- τιμά δέ καί δώροις αυτόν φιλοτίμοις τε καί έντίμοις, καί τέλος 
πατριάρχην καθίστησι καί άρχιερέα Χριστιανοϊς πολλαΐς άξιώσεσι και 
άνάγκαις, χαρισάμενος αύτώ συν πολλοίς άλλοις καί το της εκκλησίας 

15 κράτος καί την άλλην δύναμιν καί άρχήν ούδέν ήττον ης είχε πρόσθεν 
παρά τών βασιλέων. (3) και διαλέξεις δέ πολλάς καί καλάς περί της 
τών Χριστιανών πίστεως καί θεολογίας ένδίδωσιν αύτώ ενώπιον αύτού 
άδεώς καί έλευθέρως ποιεισθαι αύτός φοιτών παρ' αυτόν άγων τε μετ' 
αύτού καί τους παρ' αύτφ έντιμους τε καί σοφούς τιμών κάν τούτοις 

20 αύτόν καί πολλοίς δέ άλλοις άγάλλει τον άνδρα, ούτως οϊδεν αίδείσθαι 
άνδρός άρετην ου πολέμιος μόνον, άλλα καί τάξις πάσα, βασιλέων φημί 
καί τυράννων καί δυναστών, καί ούτω δη καί την έκκλησίαν Χριστια-
νοΐς θεού θελήματι μετά πολλού τού περιόντος ó βασιλεύς άποδίδωσιν. 

διάβασις τού βασιλέως είς την Άσίαν καί διόρθωσις τών εκεί 

25 3 (1) ούτω δέ διαθείς τά κατά την Πόλιν ó βασιλεύς ες την Άσίαν 
διαβαίνει και καταλαβών την Προυσίου σπένδει τε τω πατρί καί άγι-
στείας | έπί τω τούδε τάφο) καί μνημόσυνα τελεί μεγαλοπρεπώς κοσμεί 
τε τούτον άναθήμασι πολυτελέσι καί δώροις βασιλικοΐς. (2) έπειτα τά 
έν τη Άσίςχ καθίστησιν- ει τί που νεωτερίζον ην ή νεοχμών όλως παρά 

30 τε τών έκεΐσε ήγεμόνων τε καί γενών η άλλως γέ πως έχον, άπαντα 
καθιστάμενος ετι τε σατραπείας άπολεγόμενος καί άρχάς και άρχοντας 
καί σατράπας ταύταις έγκαθιστάς τά τε άλλα έν αύτη πάντα καλώς 
διορθωσάμενός τε καί προς το δοκούν διαθείς έν πέντε καί τριάκοντα 
ταΐς πάσαις ήμέραις έπαρχόν τε της ολης 'Ασίας άποδείξας τον Χαμου-

35 ζάν έπάνεισιν αύθις ές το Βυζάντιον. 

S p. 126-128 3 συμπολλώ S 24 S marg (διορθώσεις) 29 νεωχμών S 32 
έγκαθιστάς S marg : άποκληρών S 33 διορθωσάμενος Ssl : διορθώσας S 
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άφιξις του βασιλέως ές την 'Αδριανού καί άποστολή τοϋ στόλου 
μετά Ίωνούζη εις τάς περί 'Ρόδον νήσους καί Νάξον 

(3) μικρόν δέ διατρίψας αυτού καί όσον θεάσασθαι τάς ταύτη γεγε-
νημένας οίκοδομάς καί έπιτάξαι α δει ποιειν έν αύταις τε καί τοις 

5 άλλοις άπασι καί οτι τάχιστα άνύτειν τα έργα ώρμησεν ές την Άδριανοϋ 
χειμώνος. (4) κάκεΐσε γενόμενος ευθύς μεταπέμπεται Ίωνούζην, τον 
σατράπην Καλλιουπόλεως καί ηγεμόνα του στόλου, και κελεύει πάση 
σπουδή τον στόλον έξαρτύσαντα έπιπλεΐν τη τε Νάξψ καί ταϊς περί 
'Ρόδον νήσοις, Πάρφ τε καί 'Ρηνεία και Κψ καί ταίς άλλαις ταϊς ταύτη, 

ίο (5) 'Ρόδιοι γαρ τών άλλων απάντων νησιωτών ένσπόνδων όντων τε καί 
γενομένων τω βασιλεΐ μόνοι τάς προς αυτόν διαλλαγάς τε και σπονδάς 
ουκ έδέξαντο, | άλλ' έμειναν έξω σπονδών, δεχόμενοι δέ τάς τών δυτι-
κών'Ιβήρων καί 'Αλανών ληστρικός ναύς καταιρούσας αύτοΰ καί αυτοί 
έτέρας άντιπληρούντες έκάκουν πάσαν την παραλίαν τοϋ βασιλέως, ώς 

15 δέ καί οί Νάξιοι δεχόμενοι καί αυτοί τάς κατάρσεις τών πειρατών καί 
παρέχοντες τούτοις σιτήσεις τε καί τά άλλα τά προς την χρείαν εβλα-
πτον καί αυτοί ουκ όλίγα την βασιλέως, έπί τούτους οΰν τόν στόλον 
έξέπεμπεν. 

4 (1) Ίονούζης δέ πληρώσας όγδοήκοντα ναϋς στρατιώτιδας καί 
20 όπλίσας καλώς και έτέρας σκευαγωγούς ουκ όλίγας καί φερούσας τάς 

μηχανάς άναχθείς άπό Καλλιουπόλεως επλει διά τοϋ Έλλησποντικού 
Πορθμού ευθύ τών Αιγός Ποταμών καί παραμείψας Σηστόν τε και 
Άβυδον και τάς καλουμένας Κυνός Κεφαλάς γίνεται κατά την Δαρ-
δανίαν προς τω στόματι τοϋ πορθμού- παραπλεύσας δέ τό τε 'Ρίον τό 

25 Τρωϊκόν καί τό Άχιλλέως σημα κατήχθη ές Τένεδον. (2) έπιμείνας δέ 
ταύτη δύο ήμέρας καί ύδρευσάμενος τάς τε ναϋς άπάσας συναγαγών 
(ύστέριζον γάρ έτι τούτων ενιαι κατά την ταύτη παραλίαν έρέτας συλ-
λέγουσαι) νυκτός άρας, ίνα μη εκπυστος γένηται θεαθείς (έβούλετο γάρ 
λανθάνειν | ώς τά πολλά), επλει τόν Αιγαίον έν δεξιφ μέν έχων τάς 

30 Κυανίδας Νήσους κατά πρύμναν, έν άριστερά δέ την Λέσβον κατά 
πρώραν. 

6 hiems anni 1454/55 

S p. 128-130 1—2 S marg (2 περιφόδον) 5 άνύττειν S 12—13 δυτικών S marg : 
κάτω S 22 σειστόν S 24 'Ρίον scripsi (coll. 124,6; 178,32) φοϊον S 30 pro κυα-
νίδας vocabulum erasum (/οι///) S marg 31 πρώραν S 
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δρα χειμώνα σφοδρόν και κίνδυνον των νεών 

(3) αίφνης δε σφοδρού καταρραγέντος χειμώνος καί κλύδωνος μετά 
λάβρων ύετών και αστραπών και βροντών καί πνευμάτων εξαίσιων και 
σκότους της τε θαλάσσης άγριουμένης καί τρικυμίας έγειρούσης μεγά-

5 λας, ώσπερ σύνηθες τω Αίγαίφ, τα μέν πρώτα επλεον αί νηες πάσαι 
περί που τον φρυκτόν της στρατηγίδος νεώς έπόμεναι ταύτη, άτε δε 
έν νυκτί και σκότω βαθεϊ και τρικυμία μεγίστη καί καταιγίδι και πνευ-
μάτων άντιπνοίαις άτάκτως φερόμεναι συνέπιπτόν τε άλλήλαις καί 
προσηράσσοντο καί κατεδύοντο αί πλείους αυτού, ώστε καί την στρατ-

10 ηγίδα ναύν μικρού κατέδυσαν αν έπεισπεσούσαι άθρόαι, ει μη ό κυβερ-
νήτης τούτο αισθόμενος ευθύς άφανίζει τον φρυκτόν. καί ούτω δη 
σκεδασθεϊσαι άλλη και άλλη τού πελάγους έφέροντο παννύχιοι χειμα-
ζόμενοι, εως ήμερα τε έγένετο καί κατήχθησαν μόγις που άλλη και άλλη 
της ταύτη ηπείρου, ως ετυχον έκάστη περισωθεϊσαι τού κλύδωνος. (4) 

15 ενιαι δε καί καταχθεϊσαι μικρόν άπωτέρω της γης κατέδυσαν ύφάλοις 
τε καί σπιλάσιν έγκύρσασαι, αί δε τάς μηχανάς φέρουσαι | νηες υπό τε 
της βίας τού ρού καί τρικυμίας άτάκτως φερόμεναι, αί μεν αυτών σκο-
πέλοις τε καί άκταΐς προσαράξασαι συνετρίβησαν καί αί έν αύταίς 
μηχαναί αύτού που κατέδυσαν, αί δ' όψέ καί μόλις περιεσώθησαν. 

20 5 (1) Ίονούζης δέ μετά νεών εξ άπολειφθείς καί πανημέριος έν τω 
πελάγει χειμαζόμενος τε καί κλυδωνιζόμενος μόγις που καί αυτός προς 
έσπέραν ες τον έν τη Χίφ κατήχθη λιμένα διάβροχος τε καί πάντα τα 
επί τών καταστρωμάτων άποβαλών' παρά τοσούτον ήλθε κινδύνου. 
(2) ήμέρας δε τρεις έπιμείνας έν Χίω καί τον περιλειφθέντα στόλον 

25 πάντα συναγαγών καί έπισκευάσας έκ τών ένόντων άναχθείς έκείθεν 
καταίρει ές Κών την νήσον καί άποβάς εκειρέ τε την γήν τών Κωων καί 
προσβαλων τω άστει έπολιόρκει έπί τρισίν ήμέραις. ώς δ' ουδέν ήνυεν, 
έμπρήσας τάς προ τού άστεος οικίας καί πάσαν την άλλην νήσον κατα-
δραμών καί κώμας διαρπάσας καί λείαν πλείστην έλάσας καί ταϊς 

30 ναυσίν ένθέμενος έπανηει. 

23 παρά — κινδύνου : cf. supra ad 54,30 

S p. 130—131 1 S marg 2 pro καταρραγέντος vocabulum erasum S marg 6 
νεώς Ssl : νεός S 7 βαθεϊ edd. : βαθΐι S 9 προσηρράσσοντο S 14 post της exh. 
έν άσία, sed del. S ταύτη Ssl (et S marg, sed eras.) 16 έγκύρσασαι S marg : έγχρί-
ψασαι S 18 προσαρράξασαι S marg : έπωκείλασαι S 21 μόγις Ssl : μόλις S 24 
έν χίω S marg : αύτού S 25 έκ τών ένόντων S marg : άπό τών όντων S 
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προσχώρησις Φώκαιας τώ Ίωνούζη 

(3) γενόμενος δε κατά Φώκαιαν την Νέαν λεγομένην Χίων οΰσαν καί 
άπόβασιν ποιησάμενος παρεστήσατο ταύτην ομολογία, τούτο δ' έποίη-
σεν εν σπονδαϊς όργήν έχων τοις Χίοις, δτι γε ουκ έδέξαντο τούτον 

5 καλώς έκεϊ καταχθέντα ούδέ τοις προσήκουσι δώροις έτίμησαν. | (4) 
διαθείς δέ τα κατά την Φώκαιαν, ώς ήν αύτω κατά νουν, και φυλακήν 
έγκαταστήσας αύτη καί παΐδας λαβών άπέπλευσεν έπί οίκου ές Καλ-
λιούπολιν καί διέλυσε τον στόλον. 

οτι Ίωνούζης πέντε και είκοσι τών νεών άπέβαλεν έν τώ χειμώνι 

ίο (5) άπέβαλε δέ τών νεών τώ χειμώνι πέντε καί είκοσι μετά γε τών 
σκευαγωγών τάς πάσας, έφ' φ δή καί μάλλον, ώς φασιν, έκτοτε ώργί-
ζετο αύτω ό βασιλεύς καί δι' αύτό γε τούτο καί άλλας αιτίας μικρόν 
ύστερον άνεΐλεν αύτόν. καί ταύτα μεν ταύτη. 

αίτίαι δι' άς ώρμητο στρατεύειν έπί την Τριβαλλών ó βασιλεύς 

15 6 (1) βασιλεύς δ' έν Άδριανουπόλει διάγων χειμώνος στρατιάν μεγά-
λην παρεσκεύαζεν έπί Τριβαλλούς. καί γαρ ήν που πυνθανόμενος τα 
έκεϊ νεοχμούντα- τον γαρ τών Τριβαλλών ηγεμόνα νεωτέρων έπιθυ-
μούντα κοινολογείσθαί τε καί λόγους προσφέρειν κρύφα τω βασιλεΐ 
Παιόνων καί συνθήκας ποιείσθαι μετ' αύτού, όπως καλώς τε παρα-

20 σκευασάμενος και τον Ίστρον διαβάς ές την τού βασιλέως χώραν έσ-
βάλη συνεσβάλλοντι και αύτω. (2) ού μόνον δέ άλλα καί τον συνήθη 
δασμόν βραδέως τε πάνυ παρείχε και πλημμελώς πλαττόμενος άεΐ προ-
φάσεις τε καί άναβολάς ού καλάς. έφ' φ δή και μάλλον ώργίζετο ó 
βασιλεύς τεκμαιρόμενος έκ τούτου νεωτέρων αύτόν έπιθυμεΐν. (3) ού 

25 ταύτα δέ μόνον ένηγεν αύτόν, άλλα καί ή της χώρας φύσις αύτάρκη 
θέσιν παρεχομένη ές τε τον κατά Παιόνων τε καί Δακών πόλεμον 
έκπεπολε|μωμένων αύτω, ώστε ραδίας άπ' αύτής ές την έκείνων εχειν 
ποιείσθαι τάς είσβολάς. 

25—26 ή της χώρας φύσις — παρεχομένη : cf. Thuc. I 37,2 ή πόλις . . . αύτάρκη θέσιν 
κειμένη παρέχει αύτοϋς κτλ. 

S p. 131 —133 1 S marg 4 γε Ssl 7 έπί οίκου S marg 9 S marg 10 γε 
Ssl 14 S marg 17 νεωχμοϋντα S 20—21 έσβάλη Ssl : έμβάλη S 21 συνεσβά-
λοντι Ssl : συνεμβάλοντι S 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β 5,3-7,2 95 

θέσις της Τριβαλλών 

7 (1) ή γαρ Τριβαλλών κείται μεν έν έπικαίρω της άνω Θρόικης αρχο-
μένη μεν άπό της άνω Μυσίας καί του Αϊμονος ορούς, παρήκουσα δέ 
μέχρι του Ίστρου καί όμορούσα δι' αύτοϋ τη Δακών καί Παιόνων άρχη. 

5 σημείωσαι περί του Ίστρου ποταμού 

ό γαρ 'Ίστρος μέγιστος ών ποταμών των κατά την Εύρώπην άρχεται 
μέν άπό τών Κελτικών 'Ορών, ρέων δε δι' αυτών, άλλα δη καί της τών 
Παιόνων τε καί Δακών καί ετέρων ουκ ολίγων γενών, καί πολλήν δι-
ερχόμενος γήν καί κρείττων αυτός εαυτού γινόμενος άεί ταΐς προσ-

10 θήκαις τών ες αυτόν έσβαλλόντων ποταμών τελευτά μεν ες την Γετικήν 
τε καί Σκυθικήν καί δι' αυτών έκδίδωσιν ες τον Εΰξεινον Πόντον. (2) 
περικλείει δέ εντός εαυτού άλλα τε εθνη πολλά μαχιμώτατα και δη καί 
τα Παιόνων τε καί Δακών, οίς έστιν όμορος, ώς εφην, ή Τριβαλλών 
παρακειμένη τε τούτοις μέχρι πολλού καί πόλεις έχουσα πολλάς και 

15 καλάς έν τη μεσόγεια καί φρούρια έρυμνά περί που τάς οχθας τού 
ποταμού, δι' α δή καί μάλιστα άναγκαιον έδόκει τω βασιλεΐ χειρώσα-
σθαί τε αυτήν καί τά παρά τάς όχθας τού ποταμού φρούρια κατασχείν, 
όπως ε'ίη της τούτου διαβάσεως κύριος καί, όταν αυτός τε έθέλη, ρςιδίως 
εχη διαβαίνειν ες την εκείνων κάκείνους τε άπείργη της ές την αυτού 

20 διαβάσεως. | 

6—12 ó γαρ Ίστρος — μαχιμώτατα : Arr. An. I 3,1 τον Ίστρον ποταμών τών κατά την 
Εύρώπην μέγιστον όντα καί πλείστην γήν έπερχόμενον και εθνη μαχιμώτατα άπείρ-
γοντα, τά μεν πολλά Κελτικά, δθεν γε καί αί πηγαί αύτψ άνίσχουσιν, . . . επί δε Γέτας 
. . . έπί δέ Σκΰθας έστε έπί τάς έκβολάς, ίνα έκδιδοϊ . . . ές τον Εΰξεινον Πόντον 6—11 
ó γαρ Ίστρος — Πόντον : Herod. IV 48,1 Ίστρος μέν έών μέγιστος ποταμών πάντων τών 
ήμεϊς ϊδμεν . . . κατά τοιόνδε μέγιστος γέγονε ποταμών καί άλλων ές αυτόν εκδιδόντων 
et 49,3 (5έει γαρ δή δια πάσης της Εύρώπης ó Ίστρος άρξάμενος έκ Κελτών . . . ές τά 
πλάγια της Σκυθικής έσβάλλει . . . (50,2) όλίγψ τε μέζων τής έωυτοϋ φυσιος γίνεται 
13 ώς έφην : supra 1. 3—4 

S p. 133 1 S marg 2 άνω Θράκης S marg : εύρώπης S 5 S marg 9—10 
προσθήκαις S marg : είσβολαϊς S 14 παρακειμένη S marg : παρήκουσα S 19 ές 
τήν έκείνων S marg τε S : seclusit Müller 
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σημείωσαι περί της Τριβαλλών γης οπως πάμφορός 
τέ έστι και πάσιν εύθήνεται καλοΐς 

ού μόνον δέ άλλα καί ή της χώρας άρετή ουδέν ήττον έπήγεν αυτόν 
θαυμαστή τις οΰσα και πάσιν εύθηνουμένη τοις άγαθοϊς" ή τε γαρ γή 

5 πάμφορός τέ έστιν αύτη έρρωμένη προς άπάσας γονάς καί πάντα μετά 
δαψιλείας παρεχομένη, οσα φέρουσιν ώραι σπερμάτων τε καί φυτών, 
άλλα δη και οσα νέμονται γήν, αίπόλιά τέ φημι καί ποίμνια καί συφόρ-
βια καί βουκόλια καί ίππων άγαθών ούκ όλίγην φοράν και πολλών 
άλλων έδωδίμων τε καί χρησίμων ζώων ήμερων τε καί αγρίων γένη 

10 διάφορα- â πάντα τρέφει μετά πολλής τής περιουσίας. (3) το δέ μέγι-
στον καί φ πάσας τάς άλλας νικά μεθ' ΰπερβολής, οτι χρυσόν καί άργυ-
ρον ώσπερ άπό πηγών άναδίδωσι καί πανταχού ταύτης όρύσσοντι 
ψήγματα παρέχει χρυσού καί άργύρου πλείστα καί κάλλιστα καί κρεϊσ-
σον τής Ινδικής. (4) δι' S δή καί το έξ άρχής ή Τριβαλλών αρχή εύ-

15 δαίμων τε ην καί έπί πλούτω και δυναστεία μέγα έφρόνει καί βασίλειον 
ην καί πόλεις είχε πολλάς και μεγάλας ύφ' εαυτή, άλλα δή καί εύδαί-
μονας, καί φρούρια έρυμνά καί δυσάλωτα" καί καταλόγων στρατιωτι-
κών τε καί στρατευμάτων έπλούτει καί οπλών πολλών καί καλών καί 
οίκήτορας ειχεν άριστους καί νεότητα έτρεφε πολλήν τε καί εύανδρού-

20 σαν καί ζηλωτός ήν εν πάσι τε καί περίβλεπτος, άλλα δή καί έπίφθονος, 
καί πολλούς είχε τούς ού μόνον έρώντας | αύτής, άλλα δή καί έπι-
βουλεύοντας. 

σημείωσαι ως καί πρότερον έάλω ή Τριβαλλών 
υπό τού βασιλέως Μωράτεω 

25 (5) έστράτευσε μέν ούν έπί ταύτην καί πρόσθεν Μωράτης, ó τού 
βασιλέως πατήρ, χειρί πολλή καί δυνάμει έσβαλών καί πασαν αύτήν 
παρεστήσατο καί πόλεις και φρούρια ειλε, τά τε εν τή μεσογείςι τά τε 
παρά τάς οχθας τού "Ιστρου κείμενα, τά μέν εξ επιδρομής βύςχ τοις 
οπλοις, τά δέ καί άμαχί προσχωρούντα, καί πάσης άπλώς έκράτησε 

30 τον ταύτης ήγεμόνα Λάζαρον έξελάσας ες Παίονας. 
(6) öv γε δή χρόνον ήδη συχνόν περιιόντα τε καί άλώμενον εν αύτοΐς 

5 έρρωμένη προς άπάσας γονάς : Aristid. Panath. p. 19,10 L.-B. ερρωτο μεν ή γη προς 
άπάσας γονάς 

S p. 134—135 1—2 S marg (ευθύνεται) 4 εΰθυνουμένη S 9 έδοδίμων S ad 
11 sqq. spectans ση(μείωσ)αι S marg 13 ψύγματα S 14 έξαρχής S 23—24 S marg 
31 άλώμενον S 
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φκτειρε της άλης ό βασιλεύς, καί τα μεν οίκοθεν, τα δ' ύπό των φίλων 
παρακληθείς (καί γαρ ήν, ει καί τις άλλος, την τε γνώμην καί τον 
τρόπον χρηστός), ετι δε καί σύμμαχόν τε καί συνεργόν εχειν βουλό-
μενος φίλον τε ήδη γεγονότα καί εΰ πεπονθότα τα μέγιστα ες τε τον 

5 κατά Παιάνων τε καί Δακών πόλεμον πολύν δη χρόνον όμορούντά τε 
τούτοις καί την έκείνων χώραν καί ήθη καλώς έξεπιστάμενον καί δη 
καί γενναΐον ολως οντα καί στρατηγικόν, πάλιν άποδίδωσιν αύτω την 
τε χώραν καί την αρχήν μήτε τινός στερήσας ων ελαβε, μάλλον δέ καί 
προσεπιδούς πολλά τών ιδίων, μήτε μήν ομηρόν τι λαβών παρ' αυτού, 

ίο φόρους δέ μόνους τους είθισμένους καταβάλλειν κελεύσας καί ορκοις 
καταδήσας καί πιστεύσας | αύτω την άρχήν. 

8 (1) Λάζαρος δέ τήν ιδίαν αρχήν αύθις άναλαβών κατά μικρόν τε 
κρατυνάμενος καί άρξας αυτής έγκρατώς ήν ύποταττόμενος τω τε πατρί 
τού βασιλέως καί αύτω δή βασιλεΐ μέχρι τινός καί τον φόρον άποδι-

15 δούς' μετά ταύτα γε μήν, ηπερ εφην, αβουλία γνώμης χρησάμενος καί 
νεωτέρων έπιθυμήσας ούτε τον φόρον άπεδίδου ραδίως καί μετά τών 
Παιόνων τε καί Δακών έπραττε παραβαίνων τάς μετά βασιλέως σπον-
δάς. 

εκστρατεία τού βασιλέως κατά Τριβαλλών 

20 (2) όπερ δή καταφωράσας ό βασιλεύς αύτόν ποιούντα καί δικαία 
ληφθείς οργή τήν έκστρατείαν κατ' αύτού έποιείτο. παρασκευασάμενος 
οΰν χειμώνος καλώς, έπειδή εαρ ύπέφαινεν ήδη, άρας εκ τής 'Αδριανού 
παντί τω στρατώ ίππικώ τε καί πεζικώ έχώρει δια τής μεσόγειας Θρά-
κης τε καί Μακεδονίας, συνεπαγόμενος άμα οί καί μηχανάς ούκ ολίγας 

25 καί όπλα πάμπολλα. 

σημείωσαι το πλήθος τής στρατιάς 

(3) ήν δέ ό στρατός αύτω, ως έλέγετο, ίππος μέν πεντακισμυρία, πεζός 
δέ ούκ όλίγω πλείων τούτων. 

22 ver anni 1455 

15 ήπερ εφην : 94,17-24 

S p. 135—136 1 &λης S 4 τε1 Ssl καί ευ πεπονθότα τα μέγιστα S marg τε2 

S : seclusit Müller τον Spc (-òv in ras.) 7 όλως S marg 8 χώραν S 19 S marg 
20 όπερ Ssl : ô S ό βασιλεύς S marg δικαία S marg 26 S marg 
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εισβολή του βασιλέως εις την Τριβαλλών 
καί καταδρομή καί φρουρίων άλωσις 

καταλαβών δε την τε | Μυσίαν και το Αϊμονος όρος, ενθα ή πάροδος, 
έβδομαΐος διαβαίνει τε ταύτην άσφαλώς παντί τω στρατω κάκείθεν 

5 ορμηθείς τριταίος έσβάλλει ες τήν Τριβαλλών' καί κατατρέχει μεν αυτής 
τα πολλά και ληίζεται, χειροϋται δε καί φρούρια ουκ ολίγα, τα μεν 
έξ επιδρομής βίςι, τα δέ καί πολιορκία έλών. 

πολιορκία του Νεμοπρόδου 

(4) δράσας δέ ταϋτα εν πέντε καί είκοσι ταΐς ολαις ήμέραις μετά τήν 
ίο έσβολήν άφικνείται ές πολίχνην έχυράν καί εύδαίμονα Νοβόπροδον 

ούτω καλουμένην τη Τριβαλλών φωνή, ου δή και ó πλείστος άργυρος 
καί χρυσός γεωργεϊται άνορυττόμενος, καί στρατόπεδον τίθησιν έπ' 
αυτήν. (5) καί πρώτα μεν λόγους προσφέρει τοις έν αύτη περί τε 
ένδόσεως καί συνθηκών, εί βούλοιντο παραδόντες αύτώ τήν τε πόλιν 

15 καί έαυτούς μετά συμβάσεων καί ομολογίας καί πίστεως καθήσθαι συν 
γυναιξί καί τέκνοις καί τοις ύπάρχουσι πάσι σώς καί κακών άπαθεΐς 
έπί τοις αύτοΐς καί όμοίοις, εφ' οίσπερ καί πρότερον, καί φόρους άπο-
φέρειν, ους καί | τω σφών βασιλεΐ, τοις άλλοις άπασιν ειρηνεύοντας. 
(6) ώς δ' ού προύχώρει κατά νουν αύτώ ή πείρα τών ένδον καθάπαξ 

20 ού βουλομένων εκειρέ τε τήν γήν εύθύς καί περισταυρώσας το άστυ 
καί κύκλω περιλαβών τω στρατω καί μηχανάς έπιστήσας έπολιόρκει. 

9 (1) Λάζαρος δέ, ó τών Τριβαλλών ήγεμών, τήν άθρόαν εφοδον του 
βασιλέως μαθών τήν τε τών φρουρίων άλωσιν καί τήν πολιορκίαν τού 
Νοβοπρόδου έξεπλάγη τε τώ γινομένω καί όλος ην έν αμηχανία καί 

25 απορία μή εχων, ö τι καί δράσειεν. όμως γε μήν εκ τών δυνατών τά τε 
λοιπά τών φρουρίων έπεσκεύαζε τούς τε άνδρας καί γυναίκας καί 
παϊδας άπό τών κάτω χωρών τούς μέν ές τά φρούρια, τούς δέ ές τά 
μετεωρότερα τής χώρας μετωκιζε τά τε βοσκήματα άνεκόμιζε καί τήν 
άλλην πάσαν περιουσίαν αύτών καί άποσκευήν τήν τε λοιπήν ήσφαλί-

30 ζετο χώραν. 

S p. 136-138 1—2 S marg 8 S marg 10 πολίχνην S marg : πόλιν S νοβό-
προδον Spc (-οβό- in ras.) 11 τη τριβαλλών φωνή S marg 13 τε Ssl 18 ειρη-
νεύοντας S : είρηνεύοντες Müller 24 νοβοπρόδου Spc (-οβο- in ras.) 26 τε Ssl 28 
μετεορώτερα S (-o- ex -ω- corr.) 
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διάβασις τού Λαζάρ[ου] ές Δάκας καί διατριβή έκείσε 

(2) αυτός δέ φρουράν τε Ικανήν καί φρούραρχον ένα | των αύτω 
πιστότατων έγκαταστήσας τη Σαμανδρία τά τε επιτήδεια άφθονα είσ-
κομίσας αυτή καί, οσα γε ές μακράν πολιορκίαν άρκέσειν ένόμιζε, δια-

5 βαίνει τον "Ιστρον συν γυναιξί καί τέκνοις καί τοις ύπάρχουσι πάσι 
καί τισι των περί αυτόν καί άφικόμενος ές Δάκας καί Παίονας έκεΐ 
διέτριβεν. 

πρεσβεία Λαζάρου ές βασιλέα καί σπονδαί 
του βασιλέως μετ' αύτού 

ίο (3) δμως γε μήν μετά μικρόν έδοξεν αύτω βουλευσαμένω πρεσβείαν 
τε πέμπειν ως βασιλέα και πειράσθαι, εί δύναιτο, τρόπω παντί σπον-
δών τυχείν καί ειρήνης, άπολεξάμενος οΰν άνδρας τους πρώτους τών 
παρ' αύτω συνετούς τε καί τών άγαν πεπαιδευμένων καί δώρα δούς 
αύτοΐς χρυσού καί αργύρου πλεΐστά τε καί πολυτελή, άλλα δή και τον 

15 συνήθη δασμόν, ôv ώφειλεν, αποπέμπει. (4) οί δε άφικόμενοι τά τε 
δώρα κομίζουσι τω βασιλει καί τον δασμόν άπαγγέλλοντες αύτω καί 
τά παρά τού σφών ήγεμόνος. καί ό βασιλεύς δέχεται τούτους ήμέρως 
καί χρηματίζει φιλανθρώπως και λαλήσας | ειρηνικά μετ' αυτών σπον-
δάς ποιείται καί πίστεις δίδωσι καί λαμβάνει έφ' ω κατέχειν τε αύτός, 

20 α ελαβε, φρούρια και χώραν, οσην επήλθε μετά τών δπλων, τών δέ 
λοιπών πάντων άρχειν τον ηγεμόνα σφών άποδιδόντα φόρον έτήσιον 
ολίγω ελάσσονα τού προτέρου καί στρατιώτας ρητούς έν ταΐς έκστρα-
τείαις τού βασιλέως. 

προσχώρησις τού Νεμοπρόδου τω βασιλει 

25 (5) ήδη γαρ και το πολιορκούμενον άστυ τού Νοβοπρόδου μή δυνά-
μενον άντέχειν ετι τή πολιορκίςι μέχρι πολλού παρατεινομένη (τεσσα-
ράκοντα γάρ που παρεΐλκον ήμέραι πολιορκουμένω), άλλα δή καί τών 
τειχών αύτω κατερριμμένων ταΐς μηχαναΐς, προσεχώρησεν ομολογία τω 
βασιλει, έφ' φ μηδέν τι κακόν παθεΐν πάντας τους έν αύτω, άλλα μένειν, 

30 ώς είχον, σύν γυναιξί καί τέκνοις καί τοις ύπάρχουσι πάσι κατοικούν-

S p. 138—140 1 S marg 4 αύτη Ssl 5 συν γυναιξί S : ξΰν γυναικί Müller 8—9 
S marg 19 έφώ S 24 S marg 25 νοβοπρόδου Spc (-οβο- in ras.) 29 έφώ S 
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τάς τε το άστυ καί νεμομένους την χώραν. (6) σπεισάμενος οΰν και 
πίστεις δούς τε καί λαβών καί δώροις φιλοτίμοις τε καί ξενίοις | τιμή-
σας τους πρέσβεις καί λόγοις ήμέροις καί φιλανθρώποις δεξιωσάμενος 
άποπέμπει. οί δέ παραγενόμενοι άπαγγέλλουσι τφ σφών ήγεμόνι Λαζά-

5 ρω, ά έπραξαν- ό δέ παρ' ελπίδα τυχών των σπονδών, οπερ ουκ αν 
ποτε προσεδόκησεν (ουδέ γαρ ένόμιζεν ετι δυνατόν είναι σπείσασθαί 
οί τον βασιλέα τοσαύτην άγείραντα στρατιάν και παρασκευήν τοσήνδε 
καί δαπάνην ες τον πόλεμον πεποιημένον), δμως γε μην ήσθη τε τω 
γενομένφ διαφερόντως καί των, ών άπέβαλεν, ούδένα πεποίηται λόγον 

ίο άγαπήσας τοις καταλειφθεϊσΐ' πάντων γαρ άθρόον ένόμιζεν έκπεσεΐ-
σθαι. 

επάνοδος του Λαζάρου εις την ιδίαν αρχήν 

(7) άναλαβών οΰν αύθις την τε γυναίκα καί τους παΐδας καί την 
άλλη ν πάσαν άποσκευήν καί τον "Ιστρον διαβάς ήκεν ές την ιδίαν αρχήν. 

15 (8) βασιλεύς δέ τά τε φρούρια καλώς άσφαλισάμενος πάντα, ά ελαβε, 
καί φυλακήν ίκανήν έγκαταστήσας τη χώρα σατράπην τε έγκαταλιπών 
αύτη τον Άλήν, άνδρα στρατηγικόν καί γενναΐον, καί λείαν έλάσας ότι 
πολλήν I αυτός τε καί τη στρατιά διαδούς έπάνεισιν ές την Αδριανού" 
ήδη γαρ καί το θέρος έτελεύτα. βραχύν δέ χρόνον ένδιατρίψας αυτού 

20 καί τινα τών αύτόθι καταστησάμενος μεσούντος ήδη φθινοπώρου άφι-
κνεΐται ές το Βυζάντιον παραχειμάσων αύτού. καί τρία | καί έξήκοντα 
έτη προς τοις έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις ολοις ήνύετο, πέμ-
πτον δέ τής άρχής τω βασιλεί. 

σημείωσαι όπως ó βασιλεύς έπεμελήθη τής Πόλεως 

25 10 (1) καταλαβών δέ τήν Πόλιν εΰρε τά τε βασίλεια τετελεσμένα λαμ-
πρώς καί το έν Χρυσέαις φρούριον τά τε τείχη τής πόλεως πάντα καλώς 
φκοδομημένα. άρεσθείς ούν τοις γενομένοις καί τούς τών έργων έπι-
στάτας δωρησάμενος χρήμασί τε και ίματίοις καί πολλοίς άλλοις κελεύει 

21-23 finis anni 1454/55 

S p. 140-143 9 άπέβαλλεν S 12 S marg 17 άλήν vel άλήν S 21 τρία add. 
infra lineam S (reliqua pars paginae, quae sex tantum versus exhibet, vacua) 21—22 
έξήκοντα ίτη Spc (-ντα et -η in ras.) 22—23 πέμπτον S marg : τέτταρα Spc (in ras.) : 
τέταρτον Sac (ut videtur) 24 S marg 26 post τείχη exh. τετελεσμένα, sed deletum S 
28 καί ίματίοις S marg 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β 9,5-11,1 101 

πάλιν ότι τάχιστα άνορθούν τάς γέφυρας τάς έν τοις κόλποις Άθύρα 
τε και 'Ρηγίου τω χρόνφ πεπονηκυίας τε καί πεσούσας, έτι δε και τάς 
άλλας όδούς τάς προς την Πόλιν φέρουσας, οπτ) τελματώδεις τε ήσαν 
καί δυσδιεξίτητοι, καταλεαίνοντάς τε καί έξομαλίζοντας πλαξί καί 

5 λίθοις καταστρωννύντας ώστε φςιδίαν είναι καί άσφαλή την τούτων 
διάβασιν. (2) ού μόνον δέ άλλα καί πανδοχεία καί καταγώγια οίκο-
δομεϊν έν αύταίς εις κατάλυσίν τε καί άνάπαυλαν τών όδοιπορούντων 
τε καί κατά γήν ές την Πόλιν άφικνουμένων, καί άγοράν δέ μεγίστην τε 
καί καλλίστην έν μέση τη πόλει έγγύς που τών βασιλείων κελεύει γίνε-

ιο σθαι τείχεσί τε ήσφαλισμένην ίσχυροτάτοις τα έξω καί στοαίς καλλί-
σταις τε καί μεγίσταις διειλημμένην τα ένδον τόν τε οροφον εχουσαν 
έξ όπτής πλίνθου καί | διαφανών λίθων έξειργασμένον, ετι δε λουτρά 
κατασκευάζειν λαμπρά καί πολυτελή καί υδάτων άφθονίαν έξωθεν 
έπεισάγειν τη πόλει δι' οχετών, άλλα τε πολλά τοιαύτα προσέταξε γίνε-

15 σθαι ες τε κατασκευήν καί κόσμον τής πόλεως καί ώφέλειαν καί χρείαν 
τών ένοικούντων καί άλλην παραμυθίαν. (3) προ πάντων δε τού τε 
συνοικισμού τής πόλεως έπεμέλετο καί τού πάσαν αυτήν οίκητόρων 
πληρώσαι, καθά δή και το πριν ήν, πανταχόθεν τε τής αύτού πάντας 
συλλέγων, εκ τε 'Ασίας καί Ευρώπης, καί μετοικίζων ές αυτήν μεθ' ότι 

20 πλείστης έπιμελείας τε και σπουδής, έκ παντός μέν καί άλλου γένους, 
και μάλιστα δή τού Χριστιανών- ούτω δεινός ερως ένέπεσεν αυτού τή 
ψυχή τής τε Πόλεως καί τού ταύτης συνοικισμού τού τε ές τήν άρχαίαν 
εύδαιμονίαν άποκαταστήσαι πάλιν αυτήν. 

ορα τάς αίτιας, δι' άς έστράτευσε κατά τής Αϊνου ó βασιλεύς 

25 11 (1) έν τούτοις δ' οντος αύτού μεσούντος ήδη χειμώνος άγγέλλεται 
τον ήγεμόνα τής Αίνου Δωριέα καί τών νήσων Ίμβρου καί Σαμοθράκης 
νεοχμούν τε βούλεσθαι καί νεωτέρων έπιθυμεΐν. ó γάρ τοι πατήρ αύτω 
Παλαμήδης προ μικρού τελευτών κατέλιπεν έν ταίς αύτού διαθήκαις 
αυτόν τε Δωριέα καί τήν τού πρεσβυτέρου άδελφού γυναίκα καί τους 

30 παΐδας κληρονόμους τε τών αύτού πάντων έξ ίσης καί τής άρχής δια-
δόχους, μάλλον δέ καί το πλέον έν ταϊς | διαθήκαις ένεμε ταύτη τε καί 
τοις ταύτης παισίν ώς τής άρχής εις τον πρεσβύτερον υίέα αύτού περι-
ισταμένης δικαίως, έπεί καί έτι περιόντι ó πατήρ έκείνφ πάσαν έδωκε 
τήν άρχήν τών έν τή Μιτυλήνη κτημάτων μόνων κύριον άποδείξας τον 

25 hiems anni 1455/56 

S p. 143—145 12 πλύνθου S 14 προσέταξε S marg 24 S marg 25 μεσούντος 
Spc (μεσούν//- in ras.) 27 νεωχμούν S 30 έξίσης S 32 υίέα S marg : υιόν S 
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Δωριέα. (2) ό δέ βραχύ φροντίσας του τε δικαίου και των διαθηκών 
του πατρός, άλλα δή και της ιδίας άσφαλείας (άσφαλέστερος γαρ εμελ-
λεν είναι τηρήσας τα προς τους παΐδας του άδελφού δίκαια καί την 
τούτων μητέρα), ó δε παρωσάμενος την τε γυναίκα καί τούς παϊδας 

5 αδίκως εγκρατής γίνεται τού τε κατ' οίκον βίου παντός και της όλης 
άρχής μηδενός τούτων όλως παραχωρήσας τοις τε παισί καί τη γυναικί. 

(3) ή δε το πράγμα εν δεινω τιθεμένη καί την καταδυναστείαν μη 
φέρουσα τα μεν πρώτα λόγοις έπειράτο τούτον της πλεονεξίας άπάγειν 
τα μέν δι' εαυτής, τα δέ καί δια συνετών καί φρονίμων ανδρών τών 

ίο ταύτη, μάλλον δε και οικείων αύτοϊς καί οίς ούχ ήκιστα εμελεν άκιν-
δύνως εχειν τα της άρχής. (4) οΐ καί προσελθόντες εύνοϊκώς συνεβού-
λευον αύτω μηδέν όλως περί τάς τού πατρός διαθήκας καινοτομείν 
μηδέ καταδυναστεύειν έθέλειν τήν τε γυναίκα καί τούς παϊδας τού 
άδελφού τήν τε θείαν νέμεσιν δεδιότα, | ή πανταχού περιερχομένη τα 

15 τών άνθρώπων δικάζει καί τούς άδικουμένους καί άδικούντας όρα, τήν 
τε τού κρατούντος προς τα τοιαύτα ροπήν καί το σφόδρα γε άπαραίτη-
τόν τε καί άδιάλλακτον. (5) ουδέ γαρ άνεκτόν ελεγον εσεσθαι τοις 
άδικουμένοις σιγή καθήσθαι, άλλα ,,ζητήσουσι έξ άπαντος τρόπου το 
ίδιον δίκαιον καί καταβοήσονταί σου προς τον βασιλέα ρητά καί 

20 άρρητα έξειπόντες" καί δρα, πή τελευτφ το δεινόν. άλλ' εΐ τι κήδη 
σαυτού τε και ήμών και τής ολης άρχής, πείσθητι τα βέλτιστα συμβου-
λεύουσι ήμΐν καί κοινωνεί τών τε πραγμάτων και τής άρχής τοις τε 
παισί τού άδελφού καί τή γυναικί παραχωρών τφ δικαίω. καί ούτω 
χρηστά τε καί άριστα καί βουλεύση καί δράσεις σαυτω καί ήμΐν πάσιν 

25 επωφελή είρηνικήν τε εξεις τού λοιπού καί άκίνδυνον τήν λαχούσαν 
άρχήν." (6) ταύτά τε καί τοιαύτα πολλά πολλάκις προς αυτόν λέγοντες 
ουκ επειθον όμως. 

ή δέ γυνή τού πείθειν άπογνούσα καθάπαξ καταφεύγει προς τον 
κρατούντα' καί πέμπει δή πρέσβιν τε καί ίκέτην τον προς μητρός θείον 

30 αύτη. ó δέ άφικόμενος λύπην τε εχων καί δικαίαν όργήν καί άμα βου-
λόμενος άμύνασθαι τον άδικούντα, ει δέοι καί κοινώς συνεκπεσειν τής 
άρχής, ô δήπου καί γέγονε, πολλά κατεφόρει προς τον βασιλέα τού 
Δωριέως, ώς δύσνους τε εΐη, λέγων, αύτώ καί νεωτέρων επιθυμεί | καί 
κοινολογείται τοις Ίταλοις καί όπλα συλλέγει καί φρουρούς μισθούται 

14—15 την τε θείαν νέμεσιν — όρςι : cf. Hes. Op . 253—255 Ζηνός φύλακες . . . οι φα 
φυλάσσουσίν τε δίκας καί σχέτλια εργα ήέρα έσσάμενοι πάντη φοιτώντες έπ ' α ίαν 

S p. 145—147 6 δλως Ssl 10 μάλλον Ssl : προσέτι S αύτοίς S: αύτης Fatou-
ros Ιμελεν scripsi : εμελλεν S 16 σφόδρα edd. : σφόδα S 19 ϊδιον Ssl : έουτών 
S 20 πη τελευτά το δεινόν S marg : πή τελευτήσει το πράγμα S 28 τοϋ πείθειν 
S marg : τούτων S Ά άπογνούσα S 29 post ίκέτην 2—3 litt. eras. S 
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και φύλακας έγκαθιστάνειν βούλεται Αινώ τε καΐ ταϊς νήσοις και δλως 
ές άποστασίαν όρςτ καί εί μή θάττον, έλεγε, προληφθείη, καν ες έργον 
άξει το σπουδαζόμενον. 

12 (1) ταύτα τε καί πολλά τοιαύτα ειπών ές οργήν τε καί θυμόν τον 
5 βασιλέα κινεί, ó δε ούκέτι καθεκτός ήν ούδέ γε του λοιπού μέλλειν 

ψετο δεΐν" ούδε γαρ παροπτέα οί τα της Α'ίνου είναι έδόκει ούδέ γε 
όλως αμελητέα πόλεως λόγου άξιας πολλών ενεκα, καί προσόδων μεγά-
λων καί θέσεως επικαίρου καί άρετής γης καί πολλών άλλων. 

(2) Αίνος γαρ ήν μεν το παλαιόν πόλις μεγίστη τών ΑΙολίδων επί τε 
ίο δόξτ) καί πλούτω καί δυναστεία μέγα φρονούσα συμπάσης τε της καθ' 

αύτήν παραλίας κρατούσα, άλλα δη καί τών νήσων ένίων. κείται γαρ 
έν καλλίστφ της παραλίας Θράκης τε καί Μακεδονίας έκ μεσημβρίας 
μεν έχουσα τόν τε Αιγαίον καί τάς νήσους παρακειμένας, "Ιμβρον καί 
Λήμνον και τάς λοιπάς, καί την άπό τούτων έμπορίαν δαψιλώς καρ-

15 πουμένη, άπό δέ άρκτου Εΰρον ποταμόν. 

σημείωσαι περί τού Εύρου ποταμού 

ός εκ τε της άνω Μυσίας καί τού Αΐμονος όρους τάς πηγάς έχων φεϊ 
δια της μεσόγειας Θρςικης τε και Μακεδονίας | κατά μεσημβρίαν άεί 
πορευόμενος, προϊών δε κατά μικρόν καί την 'Αδριανού παραρρέων 

20 μέγας τε γίνεται καί ναυσί πέρατος δεχόμενος και ετέρους ποταμούς 
έσβάλλοντας ές αυτόν, τόν τε Κοντάδεσδον καί Άγριάνην καί Τέαρον. 

σημείωσαι περί τού Τεάρου ποταμού καί τών άλλων 

(3) ός δη, Τέαρος, εκ τε τού παρακειμένου όρους μεταξύ Ηραίου τε 
καί 'Απολλωνίας της προς τφ Εύξείνφ Πόντφ τάς πηγάς εχων έκ πέτρας 

25 ρεούσας κάλλιστόν τε καί ποτιμώτατον, άλλά δη καί ώφελιμώτατον έν 

6—7 ούδέ γαρ - άμελητέα : Arr. An. I 7,4 Άλεξάνδρφ τα τών Θηβαίων ουδαμώς έδόκει 
άμελητέα είναι 20—21 δεχόμενος — Τέαρον : Herod. IV 90,2 έκδιδοί δέ ó Τέαρος 
οΰτος ές τόν Κοντάδεσδον ποταμόν, ó δέ Κοντάδεσδος ές τόν Άγριάνην, ó δέ Άγριάνης 
ές τόνΈβρον, ό δέ ές θάλασσαν την παρ'Αϊνψ πόλι 23—24 Τέαρος - έχων : Herod. 
IV 90,2 όδός δ' έπ' αΐιτάς έστι (sc. τάς πηγάς) ϊση έξ Ηραίου τε πόλιος . . . καί έξ 
'Απολλωνίης της έν τφ Εύξείνφ Πόντφ 24—25 τάς πηγάς — φεοΰσας : Herod. IV 90,1 
εΐσί δέ αυτού αί πηγαί . . . έκ πέτρης της αύτης φέουσαι 25 —p. 104,1/2 κάλλιστόν — 

S ρ. 147—148 10 post φρονούσα aliquid add., sed eras. S marg 14 έμπορείαν 
S δαψηλως S 16 S marg (εΰρου) 21 έσβάλοντας S Κοντάδεσδον Müller : 
κοντάεσδον S 22 S marg 
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πολλοίς ύδωρ απάντων εχειν μαρτυρεϊται παρά τε των ταύτη προσ-
χώρων, άλλα δή καΐ δι' οσων φεΐ. 

(4) ó δ' ούν Εύρος κατιών τε και προς τω Δορίσκω γινόμενος καί 
παραρρεων αυτόν εξεισι προ τού λιμένος Αίνου ές την ταύτη θάλασσαν 

5 τοϋ Αιγαίου. (5) τρέφει δε γένη τε παντοδαπών ιχθύων πολλά, μει-
ζόνων τε καί μειόνων, άλλα δή καί πιάνων παρέχει δέ καί τοις εν τη 
πόλει δι' αυτού πλοίοις φορτηγοΐς τάς έμπορίας ποιεϊσθαι ες τε την 
μεσόγειαν καί τινας των έν αύτη πόλεων πλησιοχώρους αύτω. (6) είσί 
δέ καί προ της πόλεως λίμναι καί ετεραι πέριξ αύτής, αΐ δή καί χερρό-

10 νησον ταύτην ποιούσιν, άλλα δή και έτέρα τις λίμνη μεγάλη έμβάλλουσα 
ές αύτάς όπισθεν τού προ της πόλεως ορούς κειμένη προς βορράν 
άνεμον, Στεντορίς καλουμένη το παλαιόν, τρέφουσαι καί αύται ιχθύων 
τε γένη πολλά καί κύκνων άγέλας | καί πτηνών άλλων εδωδίμων λίμναις 
ένδιαιτωμένων καί ποταμοΐς' έξ ων άπάντων άφθονίαν ειχε το παλαιόν 

15 ή πόλις αύτη καί νύν εχει πάντων καλών. (7) το δέ δή μείζον καί φ 
πάσας σχεδόν τάς γειτονούσας νικςι μεθ' υπερβολής τη τε τών χρημά-
των καί προσόδων φορφ οί έν αύτη γινόμενοι άλες πλείστοι καί κάλ-
λιστοι τών άπανταχού- ους άνά πάσαν Θρςικην τε καί Μακεδονίαν 
διαδιδούσά τε καί διατιθεμένη οτι πλείστον συλλέγει χρυσόν καί άργυ-

20 ρον καί ώσπερ άπό πηγών. 

σημείωσαι περί τής πόλεως Αίνου, όποία τις ήν το έξ άρχής 

ούτως ή πόλις αύτη το έξ άρχής εύδαίμων τε ήν καί πλούτον άφθονον 
ειχε και δύναμιν πλείστην καί δόξαν περιεβέβλητο καί πολλοίς άλλοις 
έκόμα καλοΐς. (8) τω χρόνφ δέ καί αύτη μετά τών άλλων Ελληνίδων 

25 πόλεων πεσούσά τε καί διαφθαρεΐσα εμεινεν άοίκητος μέχρι πολλού, 
χρόνω δέ ύστερον δι' άρετήν τής χώρας έπολίσθη μέρος τι ταύτης προς 
τών βασιλέων 'Ρωμαίων, το προς τφ λιμένι, καί κατωκίσθη, ô ήν το 
παλαιόν άκρόπολις, καί κατά βραχύ προϊούσα γέγονε πόλις αύθις τών 
ονομαστών καί πλουσίων οίκήτορσί τε άρίστοις κεχρημένη καί εύθη-

30 νου μένη πάσι καλοίς. 

προοχώρων : Herod. IV 90,1 ó ôè Τέαρος λέγεται υπό τών περιοίκων είναι ποταμών 
άριστος τά τε άλλα κτλ.; 91,2 Τεάρου ποταμού κεφαλαί ϋδωρ άριστον τε καί κάλλιστον 
παρέχονται πάντων ποταμών; cf. Laon. Chale. I, p. 28,6—7 Darkó παράΤέαρον ποταμόν, 
δς ϋδωρ κάλλιστόν τε παρέχεται πιειν καί ύγιεινότατον 10—12 έτέρα — παλαιόν : 
cf. Herod. VII 58,3 Αίνόν τε πόλιν Αίολίδα και Στεντορίδα λίμνην παρεξιών 

S p. 148-149 5 τε Ssl ante ιχθύων 2 litt. eras. S 7 έμπορείας S 10 έμβά-
λουσα S ad 11 sqq. spectans ση(μείωσ)αι S 11 βοράν S 16 γειτωνοΰσας S 21 
S marg (έξαρχής) 22 έξαρχής S 29—30 ευθυνου μένη S 
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13 (1) είχε δέ αυτής την άρχήν προ χρόνων μάλιστα που πεντήκοντα 
καί έκατόν των τις άνήρ 'Ιταλών ευγενής τε και των άγαν δυνατών, 
Γατελιούζος τοΰνομα, δόντος αύτω του | βασιλέως 'Ρωμαίων τήν τε 
άδελφήν ές γυναίκα καί φερνήν Αϊνόν τε καί Μιτυλήνην' ος δή καί 

5 έπί το βέλτιον ταύτην προήγαγε του χρόνου προϊόντος καί κρείττω τοις 
ολοις άπέφηνε. (2) καί ήκεν ή εξ εκείνου του γένους διαδοχή ές τετάρ-
την δή ταύτην γενεάν μέχρι Παλαμήδους τε καί του υ ίου Δωριέως, 
παρ' ων νυν άφείλετο τήν πόλιν ταύτην τελείως ó βασιλεύς· καί γαρ 
ούτοί τε καί οί προ αυτών άπέφερον πάντες τοις τε προγόνοις τού 

ίο βασιλέως καί δή καί αύτω, έξ ότου δή το πρώτον έκείνοι διαβάντες 
ές τήν Εύρώπην Θρςίκην άπασαν καί Μακεδονίαν κατέσχον, δασμόν 
έτήσιον τάς τε δύο μοίρας τών γινομένων άλών καί τών άλλων έπετείων 
φόρων αυτοί καρπούμενοι τα λοιπά ένδόσει τών βασιλέων καί τής 
πόλεως άρχοντες' καί γάρ ήν έπ' αύτοίς, οταν έθέλωσι, ταύτην λαβείν, 

15 ώσπερ δήτα καί ελαβον νυν. καί ταύτα μεν ταύτη. 

εκπλους Ίωνούζη άπό Καλλιουπόλεως κατά τής Αίνου 

14 (1) Ίωνούζης δέ κελεύσαντος βασιλέως οτι τάχιστα πληρώσας 
δέκα τριήρεις και άναχθείς άπό Καλλιουπόλεως τή προτεραίςι κατήχθη 
ές Έλεούντα καί περιπλεύσας Χερρόνησον περαιοϋται νυκτός τον 

20 Μέλανα Κόλπον και καταίρει ές άκραν Παχεϊαν Άκτήν κάλου μένην 
μικρόν άπωτέρω τής Αίνου, | ου δή λέγεται Ξέρξην, ότε κατά τών Ελλή-
νων έστράτευσε, τάς νέας άνελκύσαντα τάς αυτού διάβροχους ούσας 
θεραπεύσαι τήν τε στρατιάν έαυτού πάσαν έν Δορίσκω άναμετρήσαι-

τη δ' ύστεραίςι άμα ήμέρςι Ίωνούζης έπιπλεΐ τώ λιμένι τής Αίνου. 

25 έκστρατεία τού βασιλέως κατά τής Αίνου κατά γήν 

(2) βασιλεύς δέ Μεχέμετις άναλαβών τήν τε βασιλικήν ϊλην πάσαν 
καί δύο τάξεις ιππέων έχώρει διά τής μεσόγειας σφοδροτάτου χειμώ-
νος" ήν γάρ έν άκμή τής ωρας τά γινόμενα. 

S p. 149—151 8 ων Spc 12 ad έτήσιον var. lect., sed eras. S marg έπετίων S 
16 S marg 18 πρωτεραία S 20 παχείαν S 23 έαυτού Ssl : αυτοί S δωρίσκω 
S 25 S marg 28 ήν — γινόμενα S marg 
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ορα ξένον 

τοσούτον δε έπίεσεν αυτούς καθ' όδόν ö τε νιφετός καί ó κρυμός καί 
αί του βορέου δριμειαι πνοαί ώστε πολλούς μεν τού πεζού τη χιόνι 
καταχωσθέντας άποθανειν ευθύς έν προαστείοις της Πόλεως, άλλα δή 

5 καί κατά την άλλην όδόν, ουκ ολίγους δε καί τα τού σώματος άκρα 
λελωβημένους τφ ψύχει άποβαλεΐν τάς τε φίνας καί ώτα καί τάλλα των 
καιρίων τού σώματος μορίων ήκρωτηριασμένους. (3) ομως γε μην μετά 
τοσούτου χειμώνος καί ψύχους καί νιφετού όρμηθείς άπό της Πόλεως 
τεταρταϊος άφικνεΐται ές Κύψελα, κώμην μεγάλην νύν, πόλιν ούσαν το 

ίο παλαιόν τών ονομαστών, άπέχουσαν της Αίνου κατά γήν σταδίους 
έκατόν που μάλιστα. 

15 (1) οί δέ έν τη πόλει Αινώ ίδόντες τε κατά θάλατταν έφορμούντα 
τφ λιμένι τον στόλον την τε τού βασιλέως άθρόαν εφοδον έν Κυψέλοις 
μαθόντες έξεπλάγησάν τε τφ γινομένφ καί την αίτίαν | μηδαμού συν-

15 ιδεΐν εχοντες εις άπόγνωσιν ότι πλείστην καί άπορίαν δεινήν καί φόβον 
ένέπεσον μη εχοντες, ö τι καί δράσειαν. (2) ένόμισαν γαρ άναρπάστους 
αν αυτούς ευθύς γενήσεσθαι συν γυναιξί καί τέκνοις αύτοϊς κατά τε 
γήν καί θάλασσαν προσβαλόντος τού βασιλέως. (3) Δωριεύς γαρ ó 
τούτων ήγεμών ουκ ην έκεΐσε τότε παρών, άλλ' ετυχε προ μικρού ές 

20 Σαμοθράκην νήσον άπάρας παραχειμάσων έκει. πλην γε δή έκ τών 
ένόντων άνδρας άπολεξάμενοι τους πρώτους τών παρ' αΐιτοίς πέμπου-
σιν ώς βασιλέα ένδιδόντες έαυτούς τε καί την πόλιν αύτφ επί τφ μηδέν 
τι κακόν παθειν. 

προσχώρησις πόλεως Αίνου τφ βασιλει 

25 (4) βασιλεύς δέ ήκοντας δέχεται τούτους ήμέρως καί λαλήσας ειρη-
νικά μετ' αυτών καί τινα ων ήτουν δούς άποπέμπει οπίσω' συνεκπέμπει 
δέ αύτοις καί Μαχουμούτεα τον πασίαν την πόλιν παραληψόμενον. τη 
δ' ύστεραίςι καί αυτός ές αυτήν άφικνεΐται καί είσελθών ές τα βασίλεια 
Δωριέως άφαιρειται πάντα τον πλούτον, δν εΰρεν έν αύτοΐς χρυσού 

30 καί άργύρου καί τών άλλων ώς δε καί τάς οικίας διαρπάζει τών δυνα-
τών τών μετά Δωριέως άπόντων. 

(5) έπιμείνας δε ήμέρας τρεις έν τή πόλει καί διαθέμενος τά κατ' 
αυτήν, ώς έδόκει οί, άπολεξάμενός τε παίδας πεντήκοντα καί έκατόν 

S p. 151-152 1 S marg 2 δέ Ssl : γαρ S 9 κύψελλα S 12 τε Ssl 13 τώ 
λιμένι S marg κυψέλλοις S 17 äv Ssl τε Ssl 18 προσβάλλοντος S 19 ούκ — 
άλλ' S marg 20 νησον S marg 24 S marg 27 post πασίαν circiter 5 litt. eras. S 
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τους άριστους καί άρχοντα έπιστήσας αύτη άνδρα συνετόν τε καί τους 
τρόπους χρηστόν, | Μωράτην ούτω καλούμενον, έπάνεισιν ές την 'Αδρι-
ανού. 

16 (1) Ίωνούζης δέ πεντηκόντορον άποστείλας ές Σαμοθρφκην άνα-
5 ληψομένην τον Δωριέα αυτός άπέπλευσεν έπί "Ιμβρου καταστησόμενός 

τε τάκεϊ και τους Δωριέως άρμοστάς έκβαλών. 

σημείωσαι όπως Ίωνούζης παρέδωκε Κριτοβούλω την 
Ίμβρον άρχειν έκβαλών τους άρμοστάς Δωριέως 

(2) χειμώνι δε χρησάμενος ούκ ήδυνήθη κατάραι ές τον λιμένα, άλλα 
ίο προσέσχε τφ Κεφάλω, ακρςι της "Ιμβρου προς μεσημβρίαν άκλύστω γε 

ούση καί εύδιεινη, καί πέμψας άγγελον μετακαλείται Κριτόβουλον καί 
παραδίδωσιν αύτφ την τε νησον πάσαν καί τα έν αύτη φρούρια άρχειν 
τε καί φυλάττειν' αύτός δέ άναλαβών τους Δωριέως άρμοστάς άπέπλευ-
σεν έπί οίκου ές Καλλιούπολιν. (3) Δωριεύς δέ έκ Σαμοθράκης ές μεν 

15 την πεντηκόντορον ούκ είσήλθεν ουδέ άφίκτο προς Ίωνούζην δείσας 
αύτόν, ως οιμαι, έμβάς δέ ές πάραλον την αύτού άπέπλευσεν έπί Αίνου 
κάκεΐθεν άφίκετο ές την Αδριανού' καί ές όψιν έλθών τω βασιλεϊ δέχε-
ται τε παρ' αύτού ήμέρως καί φιλανθρωπίας καί προνοίας τυχών λαμ-
βάνει πάλιν τάς νήσους ές ιδίαν άρχήν, "Ιμβρον καί Λήμνον καί Σαμο-

20 θρφκην. Ίωνούζης δέ όργήν έχων τφ Δωριεϊ, ότι γε ούκ άφίκτο παρ' 
αύτόν, ώς αν δι' αύτού προσαχθείη τφ βασιλεϊ, άλλ' ύπεροψίαν εαυτού 
νομίσας το πράγμα και άμύνασθαι βουλόμενος | τούτον πέμπει κρύφα 
τφ βασιλεϊ έτι οντος Δωριέως ές την 'Αδριανού, μή δεϊν, λέγων, έκδού-
ναι τάς νήσους τφ Δωριεϊ των τε νησιωτών ού παραδεχομένων αύτόν 

25 καί δύσνψ οντι άνδρί, ίνα μή κατά πολλήν άδειαν την έν ταϊς νησοις 
νεοχμώση, άλλ' ές την μεσόγειαν δούναι χώραν αύτφ ές διατροφήν. 

σημείωσαι περί τού Δωριέως 

(4) βασιλεύς δέ πείθεται τούτοις καί τάς μέν νήσους παρακατέχει, 
δίδωσι δέ αύτφ τα περί Ζήχνα χωρία καρπούσθαι. (5) Δωριεύς δέ 

30 άπελθών έκεΐσε καί βραχύ ν χρόνον αυτού διαγαγών μικρόν ύστερον 
φυγάς φχετο ές Μιτυλήνην, κάκεΐθεν ές Νάξον διαβάς καί γήμας έν 
Τήνφ τη νήσιρ ένός των δυνατών θυγατέρα έμεινε παρ' αύτη. 

S p. 152-154 1 αύτη Spc (-ή in ras.) τους Ssl 6 έκβαλών S 7—8 S marg 
9 ές bis ser. S 26 νεωχμώση S χώραν S 27 S marg 
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παρασκευή βασιλέως κατά τού Πελωγράδου καί έκστρατεία 

17 (1) βασιλεύς δε διάγων έν Άδριανουπόλει του αύτοϋ χειμώνος 
στρατιάν μεγάλην ήθροιζε καί μηχανάς κατεσκεύαζε προς ταΐς οΰσαις 
πλείους τε καί Ισχυροτάτας καί όπλα συνέλεγε καί πάσαν άλλην πολε-
μικήν χρείαν εξήρτυεν ού μέντοι γε κατάδηλον έποίει την αύτοϋ γνώ-
μην, ουδέ ήδει τις, δποι την όρμήν ποιήσοιτο. (2) παρασκευασάμενος 
δε καλώς και ώς ήν αύτφ κατά νουν άμα ήρι όρμηθείς έκ της 'Αδριανού 
έπορεύετο δια της μεσόγειας Θρφκης τε καί Μακεδονίας έπί την άνω 
Μυσίαν καί την τού Αϊμονος πάροδον, ήν δη Σοφίαν καλούσιν οί νύν, | 
καί διαβάς αύτήν έσβάλλει ές την Τριβαλλών. 

δρα το έχυρόν τού Πελωγράδου 

καί καταδρομών αυτής τα πολλά καί καταστρεψάμενος άφικνεϊται 
ές το τών Παιάνων άστυ το παρά τάς οχθας τού Ίστρου κείμενον Πελω-
γράδο ούτω καλούμενον, έρυμνότατον πάντη καί άσφαλέστατον, μάλ-
λον δέ καί όλως άπόμαχον τή τε άλλη οικοδομή καί δή καί τοις δυσί 
ποταμοϊς έκατέρωθεν διειλημμένον τάς δύο πλευράς, ένθεν μεν τω 
'Ίστρφ παραρρέοντι άπό άρκτου, άπό δέ μεσημβρίας τω τε Σάψ έσβάλ-
λοντι ές αυτόν, καί οχθαις μεγάλαις καί άποκρήμνοις καί φευ ματ ι 
σφοδροτάτω καί δίναις βαθείαις καί παλιρροίαις κατωχυρωμένον, τήν 
δέ γε προς τή χέρσω πλευράν καί fj μάλλον έπίμαχον ή ν καί μηχαναϊς 
άλωτόν, τείχει τε διπλω και ύπερυψήλφ καί τάφρφ βαθείςχ καί τεναγώ-
δει καί ύδάτων πλήρει κατησφαλισμένην εχον. είχε δέ καί φρουράν 
έντός ίκανήν Παιάνων μαχίμων καί καταφράκτων όλων ούτως άπό-
μαχον ήν. 

πολιορκία τού Πελωγράδου 

ένταύθα τοίνυν στρατόπεδον θέμενος ó βασιλεύς καί περισταυρώσας 
το άστυ καί μηχανάς έπιστήσας έπολιόρκει. 

7 ver anni 1456 

S p. 154 -155 1 S marg 6 ποιήσοιτο S marg : ποιοϊτ' àv S 9 ήν — νύν S marg 
inf. I I S marg 13—14 πελωγράδω S 16 διειλημένον S 19 κατοχυρωμένον S 
25 S marg 
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φυγή Λαζάρου ές Δακίαν 

18 (1) Λάζαρος δε ó των Τριβαλλών ήγεμών, ώς εγνω την άρχήν την 
εφοδον του βασιλέως ές την αύτοϋ, | ευθύς διαβας τον Ίστρον συν 
γυναιξί καί τέκνοις καί τοις ύπάρχουσι πάσιν φχετο ές Δακίαν κάκεί 

5 διέτριβε του πολέμου το πέρας άποσκοπών. (2) βασιλεύς δέ το άστυ 
πολιορκών το μεν τείχος κατέσειε ταϊς μηχαναΐς, το δέ καί κατερρίπτει 
τελείως, αυτός δε διανειμάμενος κατά μέρη την στρατιάν την τάφρον 
έχώννυεν, όπως φςχδία εΐη τοις όπλίταις ή ές το τείχος διάβασις. καί 
το έργον ταχέως ήνύετο τη πολυχειρίςι. (3) οί δέ έντός τού άστεος 

ίο άπεμάχοντο μεν ισχυρώς σταυρώματά τε και προβλήματα παντοίας 
Όλης έπάγοντες, λίθων τέ φημι καί ξύλων καί των άλλων, τφ κατερριμ-
μένω τού τείχους τάφρον τε από των ένδον όρύττοντες βαθεΐαν καί 
χώμα αϊροντες ύψοϋ καί τάλλα πάντα μηχανώμενοι ές άποτροπήν- ου 
μην είχόν τι καί άνύειν των έκ των μηχανών άφιεμένων λίθων άπαντα 

15 σκεδαννύντων τε καί διαλικμώντων τα συντιθέμενα καί καθαιρούντων 
το τείχος. 

(4) 'Ιωάννης δέ ó Παιόνων τε καί Δακών ήγεμών πέραν τού Ίστρου 
καθήμενος άπαντικρύ τού άστεος σύν τετρακισχιλίοις όπλίταις άπεσκό-
πει τά δρώμενα, ώς οΰν εγνω τό τε τείχος κατερριμμένον τήν τε τάφρον 

20 ήδη χωσθεΐσαν άπασαν τόν τε πόλεμον όσον ου προσδοκώμενον καί 
τήν προσβολήν τού βασιλέως παντί τω στρατψ, δείσας περί τού άστεος, | 
όπως μή έξ έπιδρομής βίςι ληφθείη τοις οπλοις, λαθών διαβαίνει σύν 
τοις όπλίταις τον ποταμόν καί είσελθών ές τό άστυ έκάθητο μηδενός 
ειδότος των έξω τήν τούτου διάβασιν. 

25 προσβολή τού βασιλέως κατά τού άστεος καί πόλεμος Ισχυρός 

(5) βασιλεύς δέ έπειδή πάντα οί ήν εύτρεπή (τό τε γαρ τείχος ές 
έδαφος κατήρριπτο ή τε τάφρος έχώσθη τά τε άλλα πάντα ές τειχο-
μαχίαν καλώς έξήρτυτο), δεϊν εγνω μηκέτι τού λοιπού διαμέλλειν μηδ' 
έν άναβολαΐς είναι, άλλα κατά τάχος προσβάλλειν τφ άστει πάση καί 

30 χειρί και δυνάμει. (6) έκτάξας οΰν καλώς πάσαν τήν στρατιάν καί 
παραινέσας πολλά πρότερον καί δημηγορήσας καί παραθαρρύνας ές 
τό πολεμεΐν αυτούς καί παραγγείλας, δ δεί ποιεϊν, καί παρακελευσά-
μενος άνδράσιν άγαθοις νύν ήδη φανήναι ήγεΐτο πρώτος αυτός τήν έπί 
τό τείχος, οί δέ στρατιώται άλαλάξαντες μέγα και φοβερόν δρόμω καί 

S p. 155—157 1 S marg 4 γυναιξί S : γυναικί Müller ad 5sqq. spectans δρα 
S marg 12 βαθείαν S ad 13 sqq. spectans ση(μείωσ)αι S marg 25 S marg 28 
μηκίτι S 34 άλλαλάξαντες S 
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ßofj έχώρουν έπί το κατερριμμένον τοϋ τείχους προλαβόντες τον βασι-
λέα καί προσβαλόντες τούτω εύρώστως ήγωνίζοντο παρελθείν εΐσω 
βιαζόμενοι. (7) οί δε Παίονες έδέχοντό τε αύτούς έρρωμένως άνθιστά-
μενοι τοις έπιούσι καί μαχόμενοι γενναίως" καί ώθισμός ήν ενταύθα 

5 πολύς καί φόνος άνδρών τής μάχης συσταδόν γινομένης καί προ τού 
βασιλέως, των μέν παρελθείν εΐσω τού τείχους βιαζομένων | καί κατα-
σχεϊν αυτό, των δε Παιάνων άπώσασθαί τε τούτους καί το άστυ φυλά-
ξαι. καί τέλος ύπερέσχον οί τού βασιλέως και βιασάμενοι τους Παίονας 
έπιβαίνουσι τού τείχους εύρώστως καί μαχόμενοι ισχυρώς τρέπονται 

10 καί ώθούσιν αύτούς εΐσω τοϋ αστεος είσχυθέντες καί διώκοντες ούκ 
έν τάξει καί σύν ούδενί κόσμω έκτεινον άφειδώς. 

έπεκδρομή τού 'Ιωάννου κατά των τού βασιλέως 

19 (1) κάνταύθα δή έπιφαίνεται αύτοϊς αίφνης έπεκδραμών ό 'Ιωάν-
νης συν τοις περί αύτόν καί μέγα βοήσας έτάραξέ τε τούτους εύθύς 

15 καί σφόδρα καταπλήξας ειρξε τού πρόσω. (2) καί γίνεται δή μάχη 
καρτερά ενταύθα μετά θυμού καί οργής καί φόνος πολύς των τε όπλι-
τών άμα καί των Παιόνων άμφοτέρων άγωνιζομένων καλώς καί άντι-
φιλοτιμουμένων άλλήλοις καί άνδρών άγαθών γινομένων, των μέν νομι-
ζόντων σχεδόν έχειν ήδη το άστυ καί δεινόν ηγουμένων τήν τούτου 

20 άπόλειψιν, των δέ Παιόνων αίσχυνομένων τε τήν ήτταν καί τοιούτον 
άστυ εκ τών χειρών άπολέσαι. 

ήττα τών τού βασιλέως καί τροπή καί δίωξις 
τών Παιόνων μέχρι τού στρατοπέδου 

(3) όμως γε μήν έν τούτα) σφόδρα έκακοπάθουν οί τού βασιλέως άτε 
25 κατά πρόσωπον τε παιόμενοι καί άνωθεν άπό τε τών έπάλξεων καί τού 

τείχους έξ ύπερδεξίων βαλλόμενοι καί πανταχόθεν έπικειμένων αύτοΐς 
τών I Παιόνων καί μή δυνάμενοι άντέχειν ετι έγκλίνουσι, καί οί Παί-

16 φόνος πολύς : cf. ad 71,4 24—26 έκακοπάθουν — βαλλόμενοι : Arr. An. I 15,2 
έκακοπάθουν έν xfl πρώτη προσβολή . . . οΐ ôè Πέρσαι έξ ύπερδεξίου; 16,1 παιόμενοι 
τε πανταχόθεν ήδη ές τα πρόσωπα 27 καί μή — έγκλίνουσι : Arr. An. I 16,1 βλαπτό-
μενοι έγκλίνουσι ταΰτη κτλ. 

S p. 157-159 2 προσβαλόντες scripsi: προσβαλλόντες S 12 S marg ad 13sqq. 
spectans δρα S marg 15 εϊρξε Müller : είρξαι S 22—23 S marg (δήωξις pro δίωξις) 
25 τε2 Ssl 25—26 τοϋ τείχους S marg : τών οίκημάτων S 
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ονες άναθαρσήσαντες ευθύς είσπεσόντες μάλα εύρώστως έδίωκόν τε 
τούτους κατά πόδας καί ήρουν καί άπεωσάμενοι τού τείχους εΐποντο 
μέχρι τού στρατοπέδου κτείνοντες. (4) γενόμενοι δε κατά τάς μηχανάς 
ένίας μέν αυτών φιπτούσι κατά τού ποταμού, εστίν ας δέ καί ε'ίσω τού 

5 χάρακος. οί πλείους δέ αυτών καί προς διαρπαγήν έτράποντο τού 
στρατοπέδου, καν είργάσαντό τι μέγα δεινόν καί το πολύ τού στρατο-
πέδου διηρπάγη, εί μή βασιλεύς ευθύς σύν τοις περί αυτόν είσπηδήσας 
κατά μέσον αυτών έπέσχε τε της ορμής. 

υστέρα ορμή τού βασιλέως κατά τών Παιόνων καί μάχη ισχυρά καί 
ίο τροπή και δίωξις αύτών καί κατάκλεισις εντός τού άστεος πάλιν 

καί μαχόμενος ισχυρώς τρέπεται τούτους λαμπρώς καί καταδιώκει 
μέχρι τού τείχους φονεύων καί κτείνων άνοικτί καί βιασάμενος μάλα 
έρρωμένως εισω τούτους ωθεί καί κατακλείει πάλιν εντός τού άστεος" 
καί μετά τούτο δή καί αυτός αναχωρεί της διώξεως καί ες το στρατό-

15 πεδον έπάνεισιν. (5) ελήφθη δέ οΰ πολλά τών άπό τού στρατοπέδου 
τού βασιλέως, όπερ εφην, αίφνης έπεισπεσόντος αύτοις καί είς φυγήν 
τρέψαντος καί διώξαντος. 

(6) άπέθανον δέ τών μέν άλλων στρατιωτών ουκ ολίγοι καί δή καί 
τών άπό τής βασιλικής αυλής ενιοι άγαθοί άνδρες, πίπτει δέ καί ó τής 

20 Ευρώπης έπαρχος Καρατζίας λίθφ βληθείς τών άπό μηχανής, άνήρ 
άγαθός καί τών μέγα δυναμένων παρά βασιλεΐ καί δή καί τών ονομα-
στών έπ' άνδρία καί στρατηγία καί άρετή. λέγεται δέ καί τον βασιλέα 
μαχόμενον βληθήναι δόρατι τον μηρόν, μή μέντοι μέγα είναι το τραύμα, 
αλλ' έπιπόλαιον. 

25 (7) βασιλεύς δέ άπογνούς όλως τήν αΐρεσιν τού φρουρίου (ήδη γαρ 
έν μεγίστη φυλακή ήν πολλών είσεληλυθότων έν αύτώ) άνίστησί τε τήν 
στρατιάν έκεΐθεν καί καταδραμών μέρος τι τής | Τριβαλλίδος ληίζεται 
καί φρούρια χειρούται καί κώμας διαρπάζει καί λείαν έλάσας ότι 
πολλήν αυτός καί τή στρατιφ διαδούς σατράπην τε αΰθις έγκαταστήσας 

30 αύτη τον Άλήν έπάνεισιν ες τήν 'Αδριανού τελευτώντος ήδη τού θέρους, 
διελθών δέ το φθινόπωρον ολον αυτού χειμώνος αρχομένου άφικνείται 

30 aestas anni 1456 

16 όπερ Ιφην : supra 1. 7. 11 

S p. 159—160 2 fi ρουν Dethier : ήρουν S 7 διηρπάγη Ssl : διήρπασαν S 9—10 
S marg 18 άπέθανον — 24 έπιπόλαιον S marg 
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ές xò Βυζάνχιον. καί τέταρτον καί έξηκοστόν έτος προς τοις έννακο-
σίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις ολοις ήνύετο, έκτον δέ της άρχής τφ 
βασιλεί. 

ενέδρα του Λαζάρου παρά τού Μιχαήλου καί κράτησις 

5 20 (1) Λάζαρος δέ, ό των Τριβαλλών ήγεμών, επειδή εγνω την άνα-
χώρησιν τοΰ βασιλέως, πάλιν διαβάς τον "Ιστρον ήκεν ές την αύτοϋ καί 
έν Σαμανδρία διήγε. (2) Μιχαήλος δέ, ó τοΰ 'Ιωάννου τής γυναικός 
άδελφός, ύπαρχος τοΰ Πελωγράδου άπολειφθείς προς αύτοϋ ένεκότει 
τω Λαζάρφ δεινώς καί πάντα τρόπον λοχών τε ήν αυτόν καί βουλό-

ιο μένος συλλαβεϊν μήτε είδότος αύτοϋ μήτε ήγησαμένης αιτίας ούδεμιάς. 
(3) λοχήσας ου ν αύτόν μετά μικρόν εν τινι των αύτοϋ φρουρίων συλ-
λαμβάνει δόλω καί ές είρκτήν έμβαλών έν Πελωγράδφ έν φυλακή ειχε 
πολλή. 

άπόλυσις τού Λαζάρου τρισμυρίων χρυσίνων 

15 (4) Λάζαρος δέ μή έχων άλλως εκείθεν άποφυγείν άποδόσθαι αύτόν 
χρυσού ήτει τον Μιχαήλον ό δε το μέν πρώτον άνένευε χώραν τε | αϊτών 
καί φρούρια ές άπόδοσιν ή καί βαρύνειν βουλόμενος τήν ώνήν, ώς δέ 
καιροΰ παρωχηκότος ικανού μόλις δή καί πολλά παρακληθείς ένέδω-
κεν, άπολύει τούτον λαβών τρισμυρίους χρυσίνους. 

20 (5) Λάζαρος δέ άποσωθείς ές τήν ίδίαν άρχήν, πριν ή γούν καί μικρόν 
άναπνεύσαι, τή τε λύπη κατεργασθείς όλος καί νόσω βαρείςι συσχεθείς 
τελευτά τον βίον διαδόχους τής ιδίας άρχής τήν τε γυναίκα καί Λάζα-
ρον καταλιπών τον υ ιόν. (6) ό δέ κακός φανείς περί τους γεννήσαντας 
τόν τε πατέρα ζώντα έν πολλοίς τε άλλοις σφόδρα έλύπησε καί δή καί 

25 κατεχόμενον ύπό τοϋ Μιχαήλου έν φρουρςί ούκ ήθελεν άπολύσασθαι 
καταβαλών τήν ώνήν, άλλα μόλις που καί συν βίςι τούτο πεποίηκε 
πολλά παρακληθείς ύπό τής μητρός, αύτήν τε τήν μητέρα τελευτήσαντος 
αύτω τού πατρός τής τε άρχής άπεστέρησε πάσης καί πολλά έκάκου, 
δι' όχλου ταύτη γινόμενος όσημέραι κλήρόν τε άπαιτών πατρικόν καί 

30 βίον άπόθετον υπ' αύτής κεκρυμμένον. 

1 - 3 finis anni 1455/56 

S p. 160—161 1 τέταρτον Spc (τέταρ- in ras.) : τρίτον Sac, ut videtur 2 έκτον Spc 
(εκ- in ras.) : πέμπτον Sac 4 S marg 12 έμβαλών scripsi : έμβαλλών S 14 S 
marg 29 διόχλου S 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β 19,7-20,11 113 

άπόδρασις της μητρός Λαζάρου και της άδελφής 
άμηρίσσης καί του αδελφού Γρηγορίου 

(7) ή δέ μή φέρουσα την καθ' ήμέραν έπήρειαν τούτου καί την άλλην 
έπίθεσιν άποδιδράσκει λαθούσα σύν γε τη θυγατρί άμηρίσση καί τω 

5 πηρώ υίώ Γρηγορίφ έπαγομένη καί βίον άμα πολύν. (8) Λάζαρος δε 
ó υιός τούτο πυθόμενος | διώκει κατά σπουδήν καί καταλαμβάνει ταύ-
τας εν τινι των φρουρίων των έαυτού· ουδέ γαρ έφθησαν ες την χώραν 
καταφυγοϋσαι του βασιλέως, ένθα ήπείγοντο. 

θάνατος της μητρός Λαζάρου 

ίο άλλ' ό μέν Γρηγόριος συν τη άδελφή λαθόντες ή καί προλαβόντες 
αυτόν (λέγεται γαρ καί άμφω) άποδιδράσκουσι καί καταφεύγουσιν εν 
τινι των φρουρίων τού βασιλέως' καί μετά ταύτα παραγενόμενοι ές 
βασιλέα δέχονται τε παρ5 αυτού άσμένως καί τιμής άξιοϋνται καί προ-
νοίας της προσηκούσης. (9) ή δέ γε μήτηρ αυτού καταλειφθείσα δι' 

15 άδυναμίαν τού γήρως μετά μικρόν καί αύτη κατεργασθεισα τή λύπη 
καί μικρόν νοσήσασα τελευτά τον βίον καί θάπτεται αύτού. 

(10) Λάζαρος δέ ό υιός τελέσας έπ' αυτή τα νενομισμένα καί λαβών 
πάντα, οσα έπήγετο μεθ' έαυτής, έπάνεισιν ές Σαμάνδριαν καί την 
άρχήν εϊχε μόνος τήνΤριβαλλών, όση κατελέλειπτο, μηδένα τών οικείων 

20 έχων ήδη κοινωνόν τών γαρ άδελφών πηρών όντων ό μέν, ήπερ έφην, 
ό Γρηγόριος, ύπεξέφυγε συν τή αδελφή, Στέφανος δέ αύτού μένων 
ήσύχαζε. (11) Λάζαρος δε άτε νέος ων καί τού άρχειν άπείρατος και 
μηδένα χρηστόν όλως άνδρα καί συνετόν εχων εν τοις πράγμασιν ή, εί 
και είχε, μή παρακολουθών ή πειθόμενος ολως ού διώκει καλώς την 

25 αρχήν, άλλ' ένόσει τα Τριβαλλών καί έν συγχύσει ην καί άταξίςι πολλή, 
διό δή καί έν τε άλλοις πολλοίς έσφάλλετο καί ούχ ήκιστα δη | τω μή 
άποδιδόναι τούς συνήθεις φόρους τω βασιλεϊ' έφ' φ δή καί μάλλον 
ώργίζετο αΰτώ ό βασιλεύς καί έν παρασκευή ην άμα ήρι έσβαλεΐν ές 
τήν αύτού. 

20 ήπερ Ιφην : supra 1. 10—14 

S p. 161 —163 1—2 S marg 2 et 4 άμηρίσσης et άμηρίσση scripsi : άμηρήσης et 
άμηρήση S 9 S marg 10 καί Ssl 11 άποδιδράσκουσι Ssl : διδράσκουσι S 12 
καί μετά — 14 προσηκούσης S marg 16 tòv βίον S marg 22 άπείρατος S marg : 
άπειρος S 24 ή πειθόμενος όλως S marg 
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114 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

θάνατος Λαζάρου καί στρατιάς εκπεμψις παρά τού βασιλέως 
καταδραμεϊν πάσαν την τούτου αρχήν καί χειρώσασθαι 

(12) όμως γε μην και ούτος μικρόν έπιβιούς τη άρχή νοσήσας τελευτά 
τον βίον διαδόχους καταλιπών της αρχής την τε γυναίκα καί παΐδα 

5 θηλείαν οΰπω εφηβον έτι. 

21 (1) βασιλεύς δέ τον θάνατον τοϋ Λαζάρου πυθόμενος αύτίκα στρα-
τιάν εκπέμπει Άλή, τφ της χώρας σατράπη, κελεύων αυτόν κατά τάχος 
ές τήν τού Λαζάρου χώραν έμβαλεΐν καί πάσαν καταδραμεϊν καί χει-
ρώσασθαι. (2) ó δε τήν στρατιάν ταύτην δεξάμενος καί έτέραν ουκ 

ίο όλίγην εκ τής αυτού σατραπείας άθροίσας κατατρέχει τήν λοιπήν πάσαν 
των Τριβαλλών καί χειροΰται καί πόλεις καί φρούρια καί πάσαν τήν 
άλλην χώραν ποιείται ύφ' έαυτφ. (3) προσελάσας δέ εν Σαμανδρίςι 
πρώτον μεν λόγους προσφέρει περί συμβάσεων τη τε βασιλίδι καί τοϊς 
εν τέλει, ει βούλοιντο παραδόντες το άστυ τω βασιλεΐ τήν λοιπήν πάσαν 

15 χώραν αυτοί καρπούσθαι βασιλέως ένδόντος καί τα πιστά δόντος 
αύτοίς. (4) ώς δέ ούκ έδέξαντο έπί τούτοις, άλλά κλείσαντες τάς πύλας 
έκάθηντο, ό Άλής | κύκλω περιλαβών αυτούς τφ στρατφ καί τειχήρεις 
ποιήσας Ισχυρώς έφρούρει τού μη τι τών ένδον έξαγαγειν ή τών εξωθεν 
είσκομίσασθαι. 

20 22 (1) βασιλεύς δέ διάγων εν Κωνσταντινουπόλει συνωκιζέ τε αυτήν 
καί τών ένδον έπεμέλετο ισχυρώς λουτρά τε κατασκευάζων είς κάλλος 
καί χρείαν καί μέγεθος ικανά καί οικίας λαμπράς καί πανδοχεία οικο-
δομών καί αγοράς πανταχού ταύτης καί καταγωγάς, ετι τε παραδεί-
σους φυτεύων καί υδάτων άφθονίαν εισάγων καί, όσα άλλα κόσμον 

25 οϊδε φέρειν καί κάλλος αύτη καί χρείαν άναγκαίαν καί ψυχαγωγίαν 
τών ένοικούντων, άπαντα καθιστάμενος. (2) ού μόνον δέ αλλά καί τά 
έξω πάντα τής χώρας συνφκιζεν άποικίζων πολλούς τε τών Τριβαλλών 
καί Παιόνων καί Μυσών τής αυτών, τούς δέ καί ληϊζόμενος καί κατ-
οικίζων εν αύτη. (3) εγνωστο γάρ αύτφ πάσαν τήν εξω καί προ τής 

30 πόλεως χώραν συνοικίσαι καλώς άμα μέν δι' άρετήν τής γής (έστι γάρ 
άγαθή σπείρειν τε καί φυτεύειν καί προς άπάσας έρρωμένη γονάς καί 
καρπούς καί τά μέγιστα συντελέσειν έμελλε ταϊς χρείαις τής πόλεως), 
άμα δέ καί τήν χώραν έξημερών ερήμην τε οΰσαν καί άοίκητον αυτής 
τήν πολλήν καί τοις όδοιπορούσιν έπισφαλή. καί ό μέν έν τούτοις ήν. 

13—14 λόγους - τέλει : cf. ad 121,17—18 31 προς άπάσας έρρωμένη γονάς : cf. ad 
96,5 

S p. 163-164 1—2 S raarg 5 θηλείαν S : θήλειαν Müller 17—18 καί τειχήρει 
(sic) ποιήσας S marg : καί κατακλείσας S 20 δέ edd. : ε (omissa in rubricando littera δ) 
S 30 χώραν S ξυνοικίσαι Müller : συνοικησαι Ssl : οίκησαι S γης εστι Spc (in 
ras.) 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β 20,12-23,3 115 

σημείωσαι στόλον λ' νεών άποσταλέντα παρά τού 
πάπα κατά των έν τω ΑΙγαίω νήσων του βασιλέως 

23 (1) Νικόλαος δέ, ό της 'Ρώμης άρχιερεύς, κατά τον αυτόν χρόνον | 
στρατιάν ήθροιζεν ές Ίταλίαν καί στόλον έξήρτυε διαπόντιον κατά των 

5 έν τω Αίγαίω νήσων τοϋ βασιλέως, "Ιμβρου καί Λήμνου καί των λοι-
πών. καί πληρώσας τριήρεις τριάκοντα καί όλκάδας δύο τών μεγάλων 
καί όπλίσας καλώς στρατιώτας τε τών μαχίμων έπιβιβάσας καί οπλα 
παντοία ένθέμενος καί μηχανάς καί στρατηγόν αυτοκράτορα έλόμενος 
Λοδοβίκον τον άδελφιδοΰν, δν και πατριάρχην τών ανατολικών μερών 

ίο κατέστησεν, άμα ήρι έκπέμπει. 

προσχώρησις πρώτη τής Λήμνου προς 'Ιταλούς 

(2) καί δς αναχθείς εξ 'Ιταλίας άφικνείται ές 'Ρόδον καί μικρόν τι 
διατρίψας αυτού, άρας έκεΐθεν έπιπλεΐ ταϊς νήσοις τού βασιλέως καί 
προσσχών το πρώτον έν Λήμνω καί άπόβασιν ποιησάμενος παρεστή-

15 σατο ταύτην ομολογία τών τε Λημνίων ένδόντων ευθύς καί τών έν αύτη 
φυλάκων τού βασιλέως· είχε γαρ έν αύτη φρουρούς άνδρας έκατόν 
μάχιμους τών άπό τής ιδίας αυλής νεοδαμωδών καί άρχοντα τούτων 
τε καί της νήσου συμπάσης Μωράτην ούτω καλούμενον. 

αλωσις Θάσου παρά τών 'Ιταλών 

20 (3) έπιμείνας δέ τη Λήμνω ημέρας οκτώ καί καταστησάμενος τα 
αυτού φρουράν τε ίκανήν αυτή καί φρούραρχον έγκαταλιπών τον 
Λωίζον άρας έκεΐθεν έπιπλει τη Θάσω καί άποβάς λόγους προσφέρει 
πρώτον περί τε | συμβάσεων καί ένδόσεως τής νήσου τοίς έν τω φρου-
ρίω τού λιμένος. ως δ' ούκ επειθε, κύκλφ περιλαβών τη στρατιφ καί 

25 πανταχόθεν προσβαλών αύτω ισχυρώς και κλίμακας έπαγαγών τφ τεί-
χει και μηχανάς αίρει κατά κράτος έκ πρώτης προσβολής, καί τών 
φυλάκων τούς μεν άναιρεϊ, τούς δέ ζώντας αίρει' ήσαν γαρ έν τούτω 

10 ver anni 1457 

22-24 λόγους - λιμένος : cf. ad 121,17-18 

S p. 164—166 1—2 S marg l lSmarg 12 άφικνείται S marg : καταίρει S 14 
προσχών S 17 νεωδαμωδών S 19 S marg (θάσσου pro Θάσου) 25 προσβάλλων 
S 26 κατακράτος S 
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116 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

φρουροί άνδρες έξήκοντα του βασιλέως. (4) καταπλήξας δέ Ισχυρώς 
έκ τούτου καί τους έν τοις άλλοις πολίσμασι λαμβάνει καί τούτους 
όμολογίς* έαυτούς τε καί τα φρούρια παραδόντας άμαχί. (5) παρα-
στησάμενος δέ πάσαν την νήσον καί κατασχών τελείως έν πέντε καί 
δέκα ήμέραις ταΐς ολαις διατίθεται τα κατ' αύτήν καί φρουράν έγκατα-
στησάμενος αΰθις άπέπλευσεν ές Λήμνον παντί τω στόλω έχων καί τους 
άνδρας, ους έλαβε ζώντας τών φρουρών. 

άφιξις τοϋ Κόντου ές "Ιμβρον μετά δέκα 
τριήρεων καί έπάνοδος άπρακτος 

(6) γενόμενος δ' έν Λήμνω έκπέμπει δέκα τριήρεις ές "Ιμβρον και 
άρχοντα μετ' αυτών Κόντον ούτω καλούμενον. Λοδοβίκος δέ τέτταρας 
μόνας ήμέρας έπιμείνας τη Λήμνω τη ύστεραίςι άναλαβών τους άνδρας 
τούς τε έκ Λήμνου τούς τε έκ Θάσου ζωγρηθέντας τοϋ βασιλέως, δσοι 
μή άπέθανον, συν τω λοιπώ στόλω άπέπλευσεν ές Τόδον. (7) Κόντος | 
δέ άφικόμενος ές Ιμβρον συν ταίς δέκα τριήρεσι λόγους προσφέρει 
Κριτοβούλω τφ ταύτης έπάρχοντι περί ένδόσεως της νήσου έγχειρίσας 
αύτω καί γράμματα περί τούτου του Λοδοβίκου. (8) Κριτόβουλος δε 
δέχεται τούτον φιλοφρόνώς καί πολλά δωρησάμενός τε καί λόγοις ήμέ-
ροις καί προσηνέσι δεξιωσάμενος πάση τε άλλη χρησάμενος ές αύτόν 
θεραπείςχ άποπέμπει μετ' ειρήνης άρκεσθέντα τοίς λόγοις τοίς παρ' 
αυτού και μηδέν ζητήσαντα περαιτέρω μηδέ πολυπραγμονήσαντα όλως 
ή περί ών ήκέ τι διαπραξάμενον. εγχειρίζει δέ αύτω καί γράμματα ές 
Λοδοβίκον οικονομίαν τε έχοντα καί φιλίαν δεικνύντα. καί άποπλεΐ 
καί ούτος ές 'Ρόδον. (9) έν τούτω δέ καί το φθινόπωρον έτελεύτα καί 
έξηκοστόν καί πέμπτον ετος προς τοις έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις 
τοις ολοις ήνύετο, εβδομον δέ της άρχής τω βασιλεί. 

2 5 - 2 6 finis anni 1456/57 

S p. 1 6 6 - 1 6 7 8—9 S marg 13 ζωγρηθέντας S marg : ληφθέντας S 25 πέμπτον 
Spc (in ras.) 26 εβδομον Spc (έβδομ- in ras.) 
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ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 
ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 

περιέχει ήδε τόν τε πόλεμον των Πελοποννησίων και την πρώτην και 
δευτέραν είσβολήν του βασιλέως και την παντελή κατασιροφήν και 

5 δουλείαν τούτων και έτέρας πράξεις έν τφ μεταξύ, χρόνου πλήθος έτη 
τρία. 

S p. 167 3 την Ssl 4 τοϋ βασιλέως Ssl 5—6 Ιτη III τρία S 
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118 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

1 (1) τού δ' αυτού χειμώνος καί βασιλεύς πέμπει πρεσβείαν ές Πελο-
πόννησον άπαιτών παρά των ταύτη ήγεμόνων τους έπετείους φόρους, 
ους ώφειλον αύτω τριών ετών που μάλιστα, οί γαρ της Πελοποννήσου 
δεσπόται | της Βυζαντίδος άλούσης ευθύς νεωτερισάντων τών έν Πελο-

5 ποννήσω 'Ιλλυριών καί έπαναστάντων αύτοϊς καλούσιν ές έπικουρίαν 
τον βασιλέα ύπεσχημένοι τούτω δασμόν έτήσιον άποφέρειν άπό Πελο-
ποννήσου χρυσίνους έξακισχιλίους. 

σημείωσαι τάς αιτίας της ές την 
Πελοπόννησον άφίξεως του βασιλέως 

ίο (2) βασιλεύς δε δέχεται τούτοις συμμαχήσειν καί παρέχει στρατιάν 
ίκανην αύτοΐς. οί δε σύν ταύτη καταγωνισάμενοι τους 'Ιλλυριούς δου-
λούνται τελείως καί φόρου ποιούνται υποτελείς· μετά ταύτά γε μην τον 
δασμόν απαιτούντος τού βασιλέως ουκ άπεδίδουν ρςιδίως πλαττόμενοί 
τε κενάς αιτίας άεί καί άναβολάς ου καλός καίτοι γε λαμβάνοντες αυτοί 

15 τον δασμόν παρά τών 'Ιλλυριών ετησίως έφ' φ καταβάλλειν τω βασιλεΓ 
οί δέ άνήλισκον εις άκαιρους δαπάνας ιδίας παρακρουόμενοι τον βασι-
λέα. (3) πέμπων οΰν πολλάκις προς αυτούς ούδεν ήνυεν. ου τούτο δε 
μόνον ήν, άλλ' ότι καί προς άλλήλους στασιάζοντές τε ήσαν καί ήκού-
οντό οί οί δεσπόται καί πολέμους εϊχον έμφυλίους και μάχας και χείρον 

20 είχε τα της Πελοποννήσου δι' αιτίας, ας μικρόν ύστερον έρούμεν. (4) 
προς τούτους οΰν τούς πρέσβεις έξέπεμπεν άμα μεν άπαιτών τον 
δασμόν, άμα δέ καί τάκεΐ κατασκεψομένους καλώς- έδεδίει γάρ, μήποτε 
ή προς άλλήλους αύτη τούτων διαφορά τε καί μάχη έπαγάγηται τούς 
'Ιταλούς ές Πελοπόννησον ή άλλο τι γένος | τών έσπερίων, καί προ-

25 καταλαβεΐν αυτός έβούλετο ταύτην χώραν τε οΰσαν έχυρωτάτην φύσει 
καί πόλεις εχουσαν όχυράς τε καί λόγου άξίας καί φρούρια πλεΐστά τε 
καί δυσάλωτα και τοις πάσιν αύτάρκως εχουσαν πρός τε πόλεμον καί 
είρήνην θέσεως τε λαχούσαν επικαίρου κατά γην τε και θάλατταν καί 
δυναμένην παραπέμπειν καλώς τούς τε άπό Θρφκης καί Μακεδονίας 

30 ές Ίταλίαν τούς τε εξ 'Ιταλίας αύθις ές Θρφκην τε καί Μακεδονίαν. 

1 hiems anni 1457/58 

20 &ς μικρόν ύστερον έρούμεν : 141,4 sqq. 24—30 προκαταλαβεϊν - ές Ίταλίαν : 
Thuc. I 36,1—2 χωρίον προσλαβεϊν δ μετά μεγίστων καιρών οίκειοϋταί τε καί πολεμοϋται 
. . . ώστε . . . ναυτικόν . . . προς τάκεΐ παραπέμψαι 

S p. 167—169 2 έπετίους S 5 et 15 ΐλλιριών S 7 χρυσίνους praeposita voce 
γρ(άφετ)αι S marg : χρυσίου στατηρας S 8—9 S marg 11 ιλλιριοϋς S 14 γε Ssl 
15 έφώ vel έφώ S 23 μάχη S marg: ατάσις S 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Γ 1,1-3,1 119 

(5) άφικόμενοι δέ οί πρέσβεις ές Πελοπόννησον καί τα παρά τού 
βασιλέως άπαγγείλαντες ούτε τον δασμόν ελαβον καί τάκεί πάντα 
εΰρον συγκεχυμένα τε καί νενοσηκότα κακώς, έπανήκοντες ούν άπήγ-
,γειλαν πάντα τφ βασιλεϊ. ó δε προύργου ποιούμενος την της Πελοπον-

5 νήσου κατάσχεσιν δια τον μελετώμενόν οί καί όσον ου προς 'Ιταλούς 
έσόμενον πόλεμον, καλώς τε παράπλου κειμένην της 'Ιταλίας, ώς εφην, 
καί λιμένας εχουσαν ασφαλείς καί όρμητήριον οΰσαν τω πολέμφ στρα-
τευμάτων τε πολλών καί νεών ούκέτι μέλλειν ωετο δεΐν, άλλα στρατεύ-
ειν ές Πελοπόννησον. 

10 προσχώρησις Σαμανδρίας τω βασιλεϊ 

2 (1) έν τούτω δέ καί οί έν Σαμανδρία οντες τών èv τέλει καί δη καί 
ή Λαζάρου γυνή, έπειδή πολύν ήδη χρόνον πολιορκούμενοι ουκ άντ-
εΐχον, συνέβησαν ομολογία | ώστε λαβόντες πάντα τα έαυτών τοϋ 
άστεος έξελθεϊν σώς καί κακών άπαθεϊς- τή δέ γε Λαζάρου γυνή καί 

15 πολίσματα δύο παρέσχεν ές άρχήν άντί Σαμανδρίας ές Δαλματίαν καί 
Βόστρους ó βασιλεύς. (2) ή δέ λαβούσα τήν τε θυγατέρα καί πάντα 
τον βίον αυτής άφίκετο ές Βόστρους κάκεΐ συνάπτει τήν θυγατέρα τω 
τούτων ήγεμόνι δούσα καί φερνήν αύτω τά πολίσματα, καί χρόνον 
ίκανόν αυτού διαγαγούσα ύστερον άπέπλευσεν ές Κέρκυραν παρά τε 

20 τήν μητέρα καί τους άδελφούς. 

κίνησις τού βασιλέως κατά τής Πελοποννήσου 

3 (1) βασιλεύς δε χειμώνος καλώς παρασκευασάμενος καί στρατιάν 
ότι πλείστην άγείρας ίππικήν τε καί πεζήν, έπειδή εαρ ύπέφαινεν ήδη, 
άρας έκ τής 'Αδριανού παντί τω στρατφ έπορεύετο δια τής κάτω Μακε-

25 δονίας ώς έπ' Άμφίπολίν τε καί Στρυμόνα ποταμόν συνεπαγόμενος άμα 
οί καί οπλα πολλά καί μηχανάς παντοίας καί χαλκόν οτι πλείστον καί 

23 ver anni 1458 

6 καλώς — 'Ιταλίας : Thuc. I 36,2 τής τε γαρ 'Ιταλίας καί Σικελίας καλώς παράπλου 
κείται (sc. Κέρκυρα); cf. etiam Xen. Hell. VI 2,9 κείσθαι την Κέρκυραν . . . έν καλλίστω 
. . . τοϋ εις Πελοπόννησον άπό Σικελίας παράπλου 6 ώς εφην : 118,28—30 25 ώς 
έπ' - ποταμόν : cf. Arr. An. I 11,3 ώς έπ' Άμφίπολίν καί τού Στρυμόνος ποταμοί τάς 
έκβολάς 

S p. 169—170 ad 5—6 spectans ση(μείωσ)αι S marg 10 S marg 18 αύτώ Ssl : 
αύτη S 21 S marg 23 πεζήν S marg : πεζικην S 
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σίδηρον. (2) γενόμενος δ' εν Στρυμόνι διαβαίνει τε τούτον και παρα-
μείψας την Βόλβην λίμνην καί προσελαύνων έπί τά πρόσω έπιβαίνει 
Θετταλίας- κάνταύθα στρατοπεδευσάμενος εγνω μικρόν παραμεΐναι 
ώστε διαναπαύσαί τε την στρατιάν καί έτέραν αυτού περιμειναι καί 

5 άμα πεΐραν ποιούμενος των της Πελοποννήσου ηγεμόνων, εΐ πως άρα 
ένδοιεν την κατ' αυτών έκστρατείαν του βασιλέως μαθόντες | καί τον 
δασμόν άποδοΐεν. (3) έλέγετο γαρ καί τούτο, ότι, εΐ ήκον αν έν τώ 
τότε πρέσβεις αυτού παρά βασιλέα κομίζοντές τε τον δασμόν καί δεό-
μενοι τυχεϊν ειρήνης, ετυχον αν καί ουκ αν έπί τα πρόσω τού λοιπού 

ίο προύχώρει ó βασιλεύς ούδ' έστράτευσε κατ' αυτών- είχε γαρ άλλα τα 
κατεπείγοντα. (4) ώς δε ήμέρας ίκανάς αυτού διαγαγών ουδέν άπό 
Πελοποννήσου έφαίνετο ή τε στρατιά διανεπαύσατο καί ή προσδοκω-
μένη άφΐκτο, αρας έκ Θετταλίας έχώρει δια της μεσόγειας αυτής" παρ-
ελάσας δε ταύτην τε και την Φθιώτιν καί ύπερβαλών τά τε ορη ταύτης 

15 καί τά 'Αχαϊκά τούς τε έν τφ μεταξύ ποταμούς διαβάς, Σπερχειόν τε 
καί Πηνειόν, άφικνεΐται ές Πύλας καί διαβαίνει την ταύτη πάροδον 
άσφαλώς. (5) καταβάς δε ες τε την Φωκίδα καί Βοιωτίαν καί Πλα-
ταιίδα στρατοπεδεύεται αυτού προς τω Άσωπώ ποταμώ καί πέμπει δη 
τούς κατασκεψομένους τάς παρόδους τού Κιθαιρώνος τάς φέρουσας 

20 ές τον Ίσθμόν έδεδίει γάρ, μή οί Πελοποννήσιοι προεξελθόντες προ-
κατάσχωσι ταύτας καί εργώδης ε'ίη αύτω ή ές τον Ίσθμόν διάβασις. 

σημείωσαι όπως ήκον πρέσβεις τού δεσπότου 
Θωμά άκαίρως καί άπήλθον άπρακτοι 

(6) ένταύθα δέ ήκουσι πρέσβεις παρά τού δεσπότου Θωμά κομίζον-
25 τες καί τού δασμού μοϊράν τινα, πεντακοσίους καί τετρακισχιλίους | 

χρυσίνους, καί δεόμενοι σπονδών τυχεϊν καί ειρήνης, τούτο δ' άνόνητον 
ην πάντη τότε καί παρά τον καιρόν, μάλλον δε καί όλως άνόητον 
άπώλεσε γαρ καί τα δοθέντα καί ουδέ τής ειρήνης τετύχηκε. (7) βασι-
λεύς γαρ τον μέν δασμόν ελαβε παρά τών πρέσβεων, „τάς δέ σπονδάς, 

30 όταν έντός", έφη, ,,γενώμεθα τής Πελοποννήσου, ποιήσομεν" διαχλευά-
ζων καί διαπαίζων αυτούς τής άβουλίας καί άκαιρίας- τότε γαρ εδει 
τούτο ποιήσαι, όταν ö τε βασιλεύς έκάλει καί ó καιρός μετά τών πραγ-
μάτων έδίδου. 

S p. 170-172 2 βόλβην (praeposita partícula ή) S marg : κερκινίτιν S προσελαύ-
νων Ssl : έλαΰνων S 13 έχώρει S marg : fiel S 14 φθιότιν S 17 Κκαταβάς δε S 
(ôè si) 22—23 S marg 25 μοίραν S 27 παρά τον καιρόν S marg : Ιξωρον Spc 
(εξω- in ras.) 29 παρά τών πρέσβεων S marg 
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έσβολή του βασιλέως ές την Κορινθίαν καί πολιορκία Κορίνθου 

(8) ώς δέ ήκον οι κατάσκοποι φράζοντες μηδέν είναι ταίς παρόδοις 
έμποδών, όρμηθείς άπό του 'Ασωπού έχώρει έπί τάς παρόδους - ταύτας 
δε διαβάς ου συν πόνφ καταβαίνει ές το πεδίον το προ του 'Ισθμού 

5 καί τοϋ τείχους και στρατοπεδεύεται αύτοΰ μίαν ήμέραν, τη δ' ύστεραία 
άναλαβών τον στρατόν άπαντα συντεταγμένον έσβάλλει ές την Κοριν-
θίαν άκμάζοντος ήδη τοϋ σίτου καί στρατόπεδον τίθησιν ού μακράν, 
άλλ' οσον άπό τεττάρων σταδίων άπέχον της πόλεως. (9) τη δ5 έφεξής 
άναλαβών των τε έν τέλει ένίους καί στρατηγών καί σατραπών τους 

ίο άριστους περιήει τόν τε λόφον καί την πόλιν αυτήν κατασκόπων τά τε 
όλως άπόμαχα τοϋ χωρίου τά τε επίμαχα καί όπωσοϋν. (10) καί έδοξεν 
αύτω ή πόλις έχυρωτάτη, ώσπερ δήτα καί ήν" ύπερύψηλόν τε γαρ ήν 
το χωρίον καί άπότομον | καί κρημνώδες κυκλόθεν και μίαν μόνην 
πάροδον εχον τήν ές τήν πόλιν καί αυτήν άνάντη τε καί τριπλώ τείχει 

15 τετειχισμένην καί πεφραγμένην ή δέ γε 'Ακροκόρινθος καί πάντη άπό-
μαχος ύπερανωκισμένη τε τής κορυφής τοϋ λόφου καί τείχεσιν ίσχυρο-
τάτοις ώχυρωμένη. (11) εγνω ου ν δεΐν λόγους πρώτον προσφέρειν 
τοις έν τή πόλει περί τε συμβάσεων καί ένδόσεως αύτής' καί πέμπει 
δή τους έροϋντας. ώς δέ ουκ έπειθε, πρώτον μέν έκειρε πάσαν τήν εξω 

20 χώραν αυτών καί έδήωσε, παραδείσους τέ φημι και άγροϋς καί άμπέ-
λους και τάλλα, κάλλιστά τε καί πολυφορά πάντα, τόν τε σΐτον άκμά-
ζοντα ήδη διέφθειρεν" (12) έπειτα κύκλω περιοχών αυτούς τω στρατώ 
καί κατακλείσας έντός τού αστεος άσφαλώς καί μηχανάς έπιστήσας 
έπολιόρκει. 

25 (13) ώς δέ συχνάς ήμέρας περικαθήμενος τή πόλει καί πολιορκών 
ούδέν ήνυεν, εγνω χρονίαν έσεσθαι τήν πολιορκίαν αύτω. αΐ τε γαρ 
μηχαναί ούκ έξικνοΰντο προς το τείχος καλώς ουδέ βλάπτειν όλως 
ήδύναντο - άφαιρούμεναι γαρ τήν βίαν τω μήκει έξεκαυλίζοντο καί 
άσθενέστερον τω τείχει προσέπιπτον ού γαρ ένήν αύτάς τω άποκρότψ 

30 καί σκληρώ τού χωρίου έγγύς που τού τείχους προσενεγκειν ώστε καί 
παίειν αύτό μετά βίας σφοδρός καί φύμης καί καταρριπτεΐν. | (14) εί 

11—17 καί Ιδοξεν - ώχυρωμένη : Arr. An. I 17,5 καί εδοξεν αύτφ όχυρόν το χωρίον 
ύπερΰψηλόν τε γόιρ ήν καί άπότομον πάντη καί τριπλφ τείχει πεφραγμενον 17—18 
λόγους - συμβάσεων : cf. Thuc. II 70,1 λόγους προσφέρουσι περί ξυμβάσεως τοίς κτλ. 

S. p. 172—174 1 S marg 3 έμποδόν S 4 συν πόνφ scripsi : ξύν πόνφ Müller : 
συμπονώ S 6—7 κορινθίαν Ssl : κορινθίων S 7 άκμάζοντος ήδη τοϋ σίτου S marg 
(ήδη si) 8 άπό S marg 11 όποσοϋν S 13 κυκλώθεν S 17 όχυρωμένη S 
21—22 τόν τε - διέφθειρεν S marg 
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δέ καΐ ολως κατερριπτε ίτο το τείχος, άλλ' ουδέν ήττον καί ούτως ή ές 
το άστυ καί την πόλιν π ά ρ ο δ ο ς άπόμαχος ήν εκατέρωθεν άποτόμοις 
κρημνοίς καί σκοπέλοις διειλημμένη καί φόβον και δειλίαν πλείστην 
παρεχόμενη τοις κάτωθεν εισιούσι μεθ' όπλων άνωθεν γε καί υπέρ 

5 κεφαλής βαλλομένοις έξ ύπερδεξ ίων άπό των άκρων, καί πολλάκις δε 
ταύτη προσβαλών ó βασιλεύς ισχυρώς άπεκρούσθη. 

4 (1) έπεί οΰν ούτε έκ προσβολής βία τοις δπλοις ούτε μηχαναϊς ούτε 
άλλω τ φ τρόπω το ιούτφ ó βασιλεύς αίρήσειν την πόλιν ένόμισεν, άλλ' ή 
μόνον λ ιμφ καί πολιορκίςι μακρφ, ούκέτι προς τα λο ιπά διαμέλλειν 

ίο έγνώκει δε ιν ούδ ' εική τον καιρόν άναλίσκειν, άλλά το μέν ήμισυ τής 
στρατιάς συν Μάχου μούτει καταλ ιπών αυτού ώστε πολ ιορκε ΐν καί 
φυλάσσειν την πόλιν τού μη τι τών ένδον έξάγειν ή τών εξωθεν εισ-
κομίζεσθαι , αυτός την λοιπήν άναλαβών έχώρει προς τα λοιπά. 

κίνησις τού βασιλέως κατά τών έντός τής Πελοποννήσου 

15 (2) καί πρώτον μέν τά περί τήν Κόρινθον φρούρ ια τά μέν βία τοίς 
οπλοις , τά δέ φόβω καί καταπλήξει , τά δέ καί πε ιθοί έλών έν όλίγαις 
ήμέραις έχειρώσατο πάντα . (3) μετά δέ τούτο έπί τά ένδον τής Πελο-
ποννήσου προύχώρε ι καταστρεφόμενός τε καί ληϊζόμενος π ά ν τ α τά έν 
ποσί τά τε άνάντη καί δύσβατα καί σκληρά τών τε χωρίων καί τών 

20 π α ρ ό δ ω ν | έξομαλίζων καί ήμερών καί τά έρυμνότατα τών φρουρίων 
έξαιρών τε καί κατασκάπτων . 

προσχώρησις Τεγέας τ φ βασιλεί 

(4) προσελάσας δέ τη Τεγέα πόλει , ήν οί νύν Μοχλίον καλούσι, στρα-
τόπεδον τίθησι καί περ ισταυρώσας αυτήν καί κύκλω περιλαβών τ φ 

25 στρατφ έπολιόρκει έπ ' όλίγαις ήμέραις. καί μετά τούτο Δημήτριος 
Ά σ ά ν η ς , ó ταύτης έπαρχος, λόγους προσφέρει τ φ βασιλεί περ ί τε συμ-
βάσεων καί ένδόσεως αυτής, καί συμβαίνουσι δή καί λαμβάνει τήν 
πόλ ιν ó βασιλεύς όμολογίςι. προσχωρεί δέ α ύ τ φ επί ταύτη καί ετερα 
φρούρ ια ουκ ολίγα τών πλησιοχώρων. (5) οί δέ τής Πελοποννήσου 

30 δεσπόται έν τή μεσογείςχ ταύτης έν Ά μ υ κ λ α ί ω καθήμενοι συντεταγμέ-

2 6 - 2 7 λόγους - αΰτης : cf. ad 121,17-18 

S p. 174—175 1 καί οϋτως S marg 5 άκρων S marg : λόφων S 8 ένόμισεν Ssl : 
ένόμιζεν S 14 S marg 21 τε καί κατασκάπτων S marg : καί πάντη χειροΰμενος S 
22 S marg 27 συμβαίνουσι Ssl : συμβαίνει S 30 έν άμικλαίω S marg 
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voi, έπειδή εμαθον προσελαύνοντα τη Τεγέα τον βασιλέα, διαλυθέντες 
εύθύς ωχοντο φεύγοντες. καί άναχωροϋσιν ó μέν ές Μαντίνειαν, ó 
Θωμάς, ου δή καί ή γυνή αύτού καί παίδες ήσαν, ό δέ ές Έπίδαυρον 
την Λιμηράν, ó Δημήτριος, ήτις νυν Μονεμβασία καλείται, καί διέτρι-

5 βον έν αύταΐς τοϋ πολέμου το πέρας άποσκοπούντες. 

όρμή τοϋ βασιλέως κατά Πατρών 

5 (1) βασιλεύς δέ βραχείας ημέρας έν Τεγέςι διαγαγών καί καταστη-
σάμενος τα αύτοϋ φρουράς τε έγκαταλιπών αύτη τε καί τοις άλλοις 
φρουρίοις ήει τήν επί Πάτρας τής 'Αχαΐας τραχείαν όδόν και πάντη 

10 άνάντη | δυσχωρίαις τε πολλαις και τόποις άβάτοις καί άποκρήμνοις 
διειργομένην καί κλειομένην. ó δέ ούδέν τι μείον σπουδή καί πόνω 
προύχώρει τα προ των ποδών άπαντα ληϊζόμενός τε καί καταστρεφό-
μενος. 

φυγή τών Πατρέων άπό τής πόλεως 
15 προ τής εφόδου τοϋ βασιλέως 

(2) οί δέ έν ταίς Πάτραις τήν κατ' αύτών έφοδον τοϋ βασιλέως μαθόν-
τες έκπλήξει καί φόβω ληφθέντες εύθύς εκλιπόντες τήν τε πόλιν καί 
τα έαυτών ωχοντο φεύγοντες συν γυναιξί καί τέκνοις, οί μέν ές τάς 
έντός πόλεις Πελοποννήσου τών 'Ενετών, οί δέ ές Ναύπακτον δια-

20 περαιωθέντες, μόνην τήν άκρόπολιν καταλιπόντες έν φυλακή. (3) 
βασιλεύς δέ άφικόμενος ές Πάτρας καί τήν πόλιν ερημον εύρων καί 
κενήν άνδρών άπολύει τήν στρατιάν ές διαρπαγήν τών έν αύτη, τήν δέ 
άκρόπολιν κύκλω περισχών τω στρατώ καί περισταυρώσας πάντοθεν 
καί μηχανάς έπιστήσας έπολιόρκει. 

25 προσχώρησις τής άκροπόλεως Πατρέων τώ βασιλεί 

(4) οί δέ εντός φρουροί δείσαντες τον άπό τών μηχανών κίνδυνον, 
μή τοϋ τείχους καταρριφθέντος ληφθώσι βία τοις οπλοις καί περί το 
ζήν κινδυνεύσωσι, προσχωρούσιν όμολογίςι τω βασιλεί έφ' φ μηδέν τι 
κακόν παθείν. καί μέντοι γε ούδέ πεπόνθασι. (5) βασιλεύς δέ τήν 

30 άκρόπολιν παραλαβών φυλακήν έγκαθίστησι καί Πατρέων διακηρυ-

S p. 175-176 3 παίδες S : oí παίδες Müller 6 S marg 14—15 S marg 16 
ταϊς Ssl 17 ληφθέντες S marg 25 S marg 28 έφώ S 
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κεύεται τοϊς βουλομένοις αύθις | ές την πόλιν ίέναι καί κατοικεϊν έλευ-
θερίαν καί άτέλειαν χρόνων φητών καί κτημάτων έπίδοσιν. (6) ήρεσκε 
γαρ αύτω διαφερόντως ή τε πόλις καί χώρα πάμφορός τε ούσα καί 
θέσεως επικαίρου λαχούσα έν καλφ τε κειμένη της Πελοποννήσου καί 

5 προς τω στόματι τού Κρισαίου Κόλπου xfj τε άντιπέρας ήπείρψ δια 
τοϋ έκείσε 'Ρίου συναπτομένη καί τα αυτής καρπουμένη καλώς και 
πάσιν άλλοις άπλώς εύθηνουμένη καλοΐς. διά τοι τοΰτο καί περί πολλού 
την ταύτης συνοίκισίν τε καί φυλακήν έποιεϊτο. και μέντοι γε καί συν-
ώκισεν. (7) ήμέρας δε ικανός αύτού διατρίψας καί τα περί αύτήν 

ίο φρούρια χειρωσάμενος πάντα καί φρουρούς έγκαταστήσας αύτη τε καί 
τοις άλλοις φρουρίοις της μεν στρατιάς εύθύς έκπέμπει μέρος κατα-
δραμείν την τε Ήλείαν καί Μεσσηνίαν καί τα περί αύτάς άπαντα καί 
ληΐσασθαι καρτερώς καί την λείαν πάσαν ώς αύτόν άγαγειν. 

προσχώρησις Βόστιτζας τφ βασιλεΐ 

15 6 (1) αύτός δέ την άλλην στρατιάν άναλαβών ήει διά της παραλίας 
τού Κρισαίου Κόλπου ώς επί Κόρινθον καί προσβάλλει δη πόλει τινί 
παραλία) τών όνομαστών, Βόστιτζα κάλου μένη το νύν καί καταπλήξας 
τούς έντός ισχυρώς έξ εφόδου καί μόνης λαμβάνει καί ταύτην όμολογίςι 
καί φυλακήν έγκαθίστησιν. 

20 (2) άρας δ' έκείθεν ήλαυνεν έπΐ Κόρινθον πάντα τα προστυχόντα | 
χειμάρρου δίκην παρασύρων τε καί ύφ' έαυτφ ποιούμενος, τά δέ καί 
έξανδραποδιζόμενός τε καί κατασκάπτων τελείως. (3) άφικόμενος δ' 
ές Κόρινθον ό βασιλεύς εΰρεν ετι πολιορκουμένην καί μηδαμού ένδι-
δούσαν αυτήν, κοινολογησάμενος ούν Μαχουμούτει καί τοίς άλλοις 

25 σατράπαις καί στρατηγοϊς εδοξεν αύτοϊς κοινή βουλευσαμένοις πάση 
καί χειρί καί δυνάμει καί τοις άλλοις ύπάρχουσι τή πόλει προσβαλεΐν 
καί πειράσασθαι τρόπω παντί, εϊ γε δυνατόν, έξ έφόδου βία τοις δπλοις 
ταύτην έλείν (ήδη γαρ κατερρίφθη καί μέρος τι τού περί την πάροδον 
καί τάς πύλας τείχους ταίς μηχαναίς) καί μη μάτην ετι κατατρίβεσθαι 

30 καί πονεΐν τοσούτον ήδη χρόνον περικαθημένους αύτη καί μηδέν άνύ-
οντας. (4) ο τε γαρ χρόνος της πολιορκίας ικανός ην (τετράμηνος γάρ) 
ή τε στρατιά τφ μήκει ταύτης κακοπαθούντες ήχθοντο τά τε άχθοφόρα 
τών ζφων λιμφ διεφθείρετο της γής δηουμένης άπάσης άλλα τε πολλά 

S p. 176-178 4 έπικαίρου S marg (sic, οίκαίας legit Müller) : άριστης S 5 et 16 
κρησαίου S 6 φοίου S 7 άπλώς S marg εύθυνουμενη S 12 τε Ssl καί 
μεαηνίαν S marg αύτάς Ssl : αύτήν S 14 S marg 21 χειμάρου S 24 αύτήν 
S : αύτήν Müller 26 προσβαλλεϊν S 27 post καί 2 litt, eras S έξεφόδου S 
31 post γαρ eras, ήν S 32 ή τε στρατιά S marg : οϊ τε στρατιώται S 
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έπιγενόμενα έπίεσεν αυτούς ισχυρώς, και δια τούτο ή ούτως ή έκείνως 
άπαναστήναι ταύτης έβούλοντο. 

προσβολή τοΰ βασιλέως ισχυρότατη 
κατά Κορίνθου καί αποτυχία 

5 (5) παρασκευασάμενος οΰν ó βασιλεύς καί πάσαν την στρατιάν έκ-
τάξας τε καί όπλίσας καλώς τούς τε έν τέλει πάντας, σατράπας τέ φημι 
καί στρατηγούς καί ηγεμόνας τών τάξεων, | καί δη καί στρατιώτας 
αύτούς παροξύνας τε καί παραθαρρύνας ές το πολεμεΐν καί παρα-
κελευσάμενος άνδρας άγαθούς φανήναι προσέβαλε τη πόλει ισχυρώς. 

10 (6) καί συνίσταται δη μάχη καρτερά περί τε τάς πύλας καί την πάροδον 
(ένταύθα γαρ ήν καί μόνον το δοκούν έπίμαχον ώς της γε άλλης άπάσης 
πόλεως άπομάχου παντάπασιν ούσης), καί γίνεται ώθισμός ένταύθα 
πολύς καί κραυγή παρ' άμφοτέρων καί φόνος καί τραύματα της μάχης 
σχεδόν ήδη συσταδόν γινομένης, βιασάμενοι ούν τούς προμαχομένους 

15 εύρώστως οί όπλΐται γίνονται εντός τών πυλών τού κατερριμμένου 
πρώτου τείχους καί αυτού δη τού τείχους έγκρατεις. (7) βιαζόμενοι 
δε καί τού δευτέρου τείχους εϊσω παρελθεΐν έκακοπάθουν ισχυρώς 
κατά μέτωπόν τε αύτοϊς προσβαλλόντων τών έναντίων δόρασι μακροις 
καί ξυστοις καί παλτοΐς και άνωθεν από τών άκρων εξ έκατέρου 

20 μέρους έξ ύπερδεξίων λίθοις βαλλόμενοι κατά κεφαλής, ô δή καί μάλι-
στα τούτους έπίεσε, καί τέλος δή έγκλίνουσι καί άποκρούονται παρά 
τών ενδοθεν Ισχυρώς καί έξωθούνται τού τείχους βιαίως' καί άπέθανον 
αυτού ουκ όλίγοι τών όπλιτών, καί μάλιστα ύπό τών άνωθεν καί άφ' 
υψηλού καταφερομένων μεγίστων λίθων | ισχυρώς βαλλόμενοι βιαζό-

25 μενοί τε τήν είσοδον καί θρασύτερον έπεμβαίνοντες. (8) όπερ ιδών 
ό βασιλεύς άναχωρειν ευθύς σημαίνει τούτοις καί εξω βέλους γενο-
μένοις άποστήναι τοΰ πολεμεΐν είπών μή μάτην πονεϊν καί κινδυνεύειν 
αύτούς" ού γαρ όπλα καί σώματα, άλλα λιμόν είναι τον ταύτης τής 
πόλεως ίσχυρόν άνταγωνιστήν, δς άκονιτί καί κινδύνων χωρίς κατ-

30 αγωνιεΐται ταύτην ταχέως, έγνώκει γαρ ό βασιλεύς μηδαμού ταύτης 
άπαναστήναι, άλλα περικαθήσθαι αύτην, εως αν έκπολιορκήση λιμώ-

ένόμιζε γάρ, ώς ταύτην έλών πάσαν ήδη τήν Πελοπόννησον εξει άμαχεί, 
ώσπερ δήτα καί γέγονε. 

S p. 178-180 3—4 S marg 9 προσέβαλλε S (edd.) 14 γινομένης Ssl : γενομένης 
S 15 εύρρώστως S όπλίται S 18 καταμέτωπόν S 19 έξ έκατέρου Spc : έκα-
τέρου Sac 21 δή έγκλίνουσι καί S marg 22 ενδοθεν Ssl : ένδον S 23 pro αυτού 
aliquid eras. S marg 26—27 γενομένοις Ssl : γενομένους S 27 pro κινδυνεύειν aliquid 
eras. S marg 30 ταύτην S marg : τούτους S Εέγνώκει S 33 post γέγονε add. 
4 versus, sed eras. S marg 
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7 (1) έν τούτω δέ καί οι στρατιώται ήκον οί σταλέντες ές προνομήν 
λείαν ότι πλείστην έλάσαντες άπό τε της Ηλείας καί της άλλης προσ-
χώρου- έλέγοντο δε ζώων μεν, προβάτων τε και βοών καί ίππων, άμφί 
τάς πεντεκαίδεκα μυριάδας άγαγειν, άνδρών δέ καί γυναικών καί 

5 παιδίων υπέρ τάς τέσσαρας χιλιάδας. (2) καί τα μέν άλλα πάντα, 
πρόβατά φημι καί βόας καί 'ίππους, διένειμε πάση τη στρατιά, άνδρας 
δέ καί γυναίκας καί παιδας άπέστειλεν ές την Κωνσταντίνου κατοικί-
ζων πάσαν την έξω χώραν αυτής, καί ó μέν ούτως. (3) Κορινθίους δέ 
τετράμηνον ήδη πολιορκουμένους | ó σίτος έπελελοίπει καί τάλλα τών 

ίο άναγκαίων" καί πιεζόμενοι τω λιμω όμως άντεϊχον έτι κακώς ούδαμού 
σπονδών μεμνημένοι" έδεδίεσαν γάρ, μη σφόδρα ώργισμένος αύτοϊς ων 
ô βασιλεύς τη τριβή της πολιορκίας κακόν τι μέγα έργάσηται ές αυτούς, 
άλλως θ' οτι καί πολλάκις προσκαλεσάμενος επί συμβάσεις αυτούς ούκ 
είσηκούσθη, άλλ' άπεστράφη. 

15 άφιξις τού Άσάνη ές Κόρινθον καί είσοδος λαθραία ές αυτήν 

(4) έν τούτω δέ παραγίνεται αύτοϊς Άσάνης Ματθαίος άπό Σπάρτης, 
δν επεμψεν ó δεσπότης Δημήτριος βοηθόν τε ήκειν αύτοϊς καί πειρα-
σόμενον, εί δύναιτο καί αύτοϊς τοις δεσπόταις καταλλάξαι τον βασιλέα 
καί σπονδάς ποιήσαι τάς δυνατάς, μη μέντοι γε τούτω τής Κορίνθου 

20 έκστάντα. (5) ειχε δέ καί άνδρας έβδομήκοντα στρατιώτας μεθ' έαυτού 
έχοντας καί σίτου μεδίμνους δέκα, δν έφερον έπί τών ώμων έπηχθισμέ-
νοι έκαστος άνά χοινίκων τριών- ο'ίτινες έξεπιστάμενοι πάροδον έκ τού 
άπομαχωτάτου μέρους τού τε βουνού καί τής πόλεως άγνωστον μέν καί 
άβατον τοις πολλοίς, άνάντη δέ όλως καί τραχεϊαν καί δύσπορον 

25 φέρουσαν ές τον Άκροκόρινθον, νυκτός λαθόντες άνηεσαν δια τής 
πέτρας χαλεπώς πάνυ καί επικινδύνως άναρριχώμενοί τε καί έτερος 
τον έτερον άνέχων τε καί διαβαστάζων, | ένίους δέ σφών αυτών καί 
άνιμώμενοι σχοινίοις έκδεδεμένους' καί εισέρχονται ές την πόλιν. 

(6) οί δέ Κορίνθιοι τόν τε Άσάνην ίδόντες καί τούς μετ' αύτού 
30 άνερρώσθησάν τε ού μικρόν καί άνέπνευσαν νομίσαντες βοηθόν τε 

ήκειν αύτοΐς ές τε τα άλλα καί δη καί σπονδάς μετά τού βασιλέως 

11—12 σφόδρα — πολιορκίας : cf. Jos. BJ I 351 τών μέν 'Ρωμαίων τη τριβή της πολιορκίας 
διωργισμενων; cf. etiam ad 71,11 — 12 

S p. 180-182 1 ες Spc : εις Sac 2—3 προσχώρου Ssl : πλησιοχώρου S 4 πεντε-
καίδεκα Spc (καίδεκα in marg. add.) 8 χώραν S 11 σφόδρα S marg ών Spc 
12 post πολιορκίας 2—3 litt. eras. S 13 αυτούς Ssl 14 είσηκούσθη Spc (είσ- et -σθη 
in ras.) post άπεστράφη 2—3 litt. eras. S 15 S marg ad 22sqq. spectans ση(μείω-
σ)αι S marg 26 έπίκινδύνως S άναρρυχόμενοι S 
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ποιήσειν αύτοϊς συμφέρουσας. (7) Άσάνης δέ είσελθών έν τή πόλει, 
ώς είδε τους τε Κορινθίους δεινώς υπό του λιμού πιεζομένους καί άντ-
έχειν ετι μή δυναμένους, διακηρυκεύεται τω βασιλεϊ περί τε συνθηκών 
καί διαλλαγών καί ένδόσεως της πόλεως, καί ó βασιλεύς δέχεται επί 

5 τούτοις καί δίδωσιν αύτω πιστά. 

σπονδαί ας έποιήσατο ó Άσάνης μετά 
τού βασιλέως τοις δεσπόταις 

(8) ó δέ έξελθών ποιείται συνθήκας τε καί σπονδάς μετά τού βασι-
λέως καί παραδίδωσιν αύτω την τε πόλιν καί τον Άκροκόρινθον καί 

ίο τούς Κορινθίους μένοντας, εφ' οίς εχουσι, σώς και κακών άπαθεις, 
φόρου δε μόνον υποτελείς, έπειτα καί πάσαν την χώραν Πελοποννήσου, 
οσην επήλθε μεθ' οπλών ó βασιλεύς, καί πόλεις και φρούρια, οσα έχει-
ρώσατο, τού βασιλέως είναι κατήκοα (ήν δέ γε ή τρίτη μοίρα Πελο-
ποννήσου), την δέ γε λοιπήν πάσαν είναι τών δεσποτών δασμόν έτήσιον 

15 άποφερόντων τω βασιλεϊ νομίσματα τρισχίλια χρυσού, | εχειν δε μετ' 
αυτών είρήνην βεβαίαν καί φιλίαν τον βασιλέα καί σύμμαχον είναι και 
βοηθόν, ήν τις αύτοϊς μεθ' οπλών έπίη. 

8 πράξας δέ ταύτα μετά τού βασιλέως καί συνθέμενος ó Άσάνης 
έπάνεισιν ες τούς δέσποτας άπαγγέλλων αύτοις τά πεπραγμένα οί καί 

20 τήν μετά τού βασιλέως είρήνην. οί δέ δέχονται τάς επί τούτοις διαλ-
λαγάς έκόντες άκοντες' βαρύτατον γαρ εδοξεν αύτοΐς ού τοσούτον τα 
άλλα, όσον ή τής Κορίνθου έκδοσις, καί τοις ολοις άσύμφορον, πόλεως 
έχυρωτάτης τε και λόγου άξίας έν έπικαίρω τε τού 'Ισθμού κειμένης 
καί ώσπερ άκροπόλεως ούσης Πελοποννήσου, ομως γε μην τί καί εϊχον 

25 δράσαι; 

9 (1) βασιλεύς δέ τήν Κόρινθον παραλαβών φυλακήν τε ικανή ν εισ-
άγει ες τε τήν άκραν καί ες αυτήν άνδρας έπιλέκτους τετρακοσίους τών 
άπό τής Ιδίας αύλής νεοδαμωδών και φρούραρχον αύτοίς έφίστησιν 
ένα τών πιστοτάτων αύτω καί σιτήσει καί οπλοις καί μηχαναΐς καί 

30 πάσιν άλλοις έπισκευάζει καλώς' τάς τε άλλας πόλεις ας είλήφει, τάς 
τε έν τή μεσόγεια και παραλία, καί φρούρια τά δόξαντα καλώς εχειν 
αύτω πάντα έπισκευάζει καί εξοπλίζει καλώς φρουροΐς τε καί φρουρ-

S p. 182—183 1 αΐιτοϊς συμφέρουσας S marg 6—7 S marg 14 post λοιπήν 2—3 
litt. eras. S 15 νομίσματα τρισχίλια χρυσού S marg : τρισχιλίους χρυσίνους S 17 
έπήη S 21—22 ού τοσούτον — δσον S marg 22 πόλεως — 24 πελοποννήσου S 
marg ad 24—26 spectans ση(μείωσ)αι S marg 32 τε Ssl 
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άρχαις και σίτω καί δπλοις καί βέλεσι και πάσι τοις άναγκαίοις. (2) 
ένια δε των φρουρίων, όσα μή έδόκει αύτψ, | κατασκάπτει τελείως, τους 
δέ οίκήτορας τούτων, άνδρας φημί και γυναίκας καί παϊδας, άσινεις 
ολως εκπέμπει καί αυτούς ές την Κωνσταντίνου μετά των άλλων κατ-

5 οικίζων, ήπερ εφην, πάσαν την έξω χώραν αύτής. 
(3) καταστησάμενος δέ πάντα τα έν Πελοποννήσω καλώς τε καί ώς 

ην αύτώ κατά νούν σατράπην τε πάση τη αυτού χώρςι τον Άμάρην 
καταλυτών άπολύει την στρατιάν πολλά πρότερον έπαινέσας τε αυτούς 
καί δωρησάμενος καί τιμήσας τούς άγαθούς έπιδόσεσί τε καί άξιώμασι 

ίο καί άρχαΐς καί πολλοίς άλλοις. 

άφιξις τού βασιλέως ές τάς 'Αθήνας καί 
κατασκοπή πάντων τών έν αύταίς 

(4) αυτός δέ άρας έκ Κορίνθου φθινοπώρου αρχομένου (το γαρ θέρος 
ήδη τετελευτήκει) μετά γε της ιδίας αυλής καί τίνων τών έν τέλει έξεισι 

15 τού 'Ισθμού καί άφικνεϊται δια τών Μεγάρων ές τάς 'Αθήνας. (5) κατ-
είχε γαρ αυτόν έρως σφοδρός τής τε πόλεως ταύτης καί τών έν αύτη 
θεαμάτων, ότι ήκουσε πολλά καί καλά περί τε τής σοφίας καί φρονή-
σεως τών ένταύθα προγεγονότων άνδρών και τής άλλης άνδρείας καί 
άρετής καί τών πολλών καί θαυμαστών έργων, ών έν τοις κατ' αύτούς 

20 καιροΐς έπεδείξαντο και προς Έλληνας καί προς βαρβάρους άγωνιζό-
μενοί' καί έπεθύμει ίδειν τε καί ίστορήσαι τήν τε πόλιν καί τάς άλλας | 
ταύτης οίκοδομάς καί δη καί τήν άκρόπολιν αυτήν τούς τε τόπους, έν 
οις οί άνδρες έκείνοι έπολιτεύοντο καί ταύτα έπραττον, καί τήν άλλην 
πάσαν θέσιν τής χώρας τε καί κατάστασιν τής τε κατ' αυτήν θαλάσσης 

25 καί τών λιμένων καί νεωρίων, καί περί πάντων άπλώς. (6) καί ειδε 
καί έθαύμασε καί έπήνεσε καί μάλιστά γε δή τήν άκρόπολιν άναβάς 
ές αυτήν άπό τε τών έρειπίων καί τών λειψάνων ώς σοφός τε καί φιλ-
έλλην καί μέγας βασιλεύς τα άρχαία καί άρτια στοχαζόμενός τε καί 
τεκμαιρόμενος, τούς δέ γε οίκήτορας ταύτης αΐδοΐ τών προγόνων φιλ-

30 ανθρώπως τε είδε καί έδωρήσατο πολυτρόπως, καί πάντων ων ήτησαν 
έτυχον παρ' αυτού. (7) τέσσαρας δέ ήμέρας αυτού διαγαγών τη ύστε-

13 autumnus anni 1458 

5 $περ εφην : 126,7-8 29—31 τους - αυτοί : cf. Arr. An. I 10,6 καί 'Αλέξανδρος 
άφηκε (sc. την όργήν) . . . αΐδοί τής πόλεως 29 αίδοι τών προγόνων : cf. Aristid. 
Panath. p. 119,16 L.-B. εστη κατά χώραν αΐδοΐ του κρείττονος 

S p. 183—185 11—12 S marg 14 γε S : τε Müller 21 έπεθΰμει S marg post 
πόλιν exh. αύτήν, sed del. S 25 καί νεωρίων S marg 27—28 καί φιλέλλην S marg 
28 άρτια S marg : πρωτότυπα S 
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ραίςι έκεϊθεν όρμηθείς ηει διά τε της Βοιωτίας καί Πλαταιίδος άπο-
σκοπών πάντας τε τους Ελληνικούς τόπους καί άνερευνών άκριβώς 
καί πυνθανόμενος περί πάντων. 

άφιξις του βασιλέως ές Εύβοιαν καί κατασκοπή 
5 ταύτης άκριβής καί της έν αύτη παλίρροιας 

(8) παροδεύσας δ' έξεπίτηδες καί γενόμενος καταντικρύ Χαλκίδος 
της έν Εύβοίςι κατεθεάτο τάς τε συχνός παλίρροιας Ευρίπου καί τάς 
μεταβολάς την τε άλλη ν της νήσου θέσιν τε και κατάστασιν καί δη καί 
άρετήν καί ώς οίκειούται τη χέρσω δια τού στενοτάτου πορθμού, 

ίο μάλλον δε ώς έστι το όλον χερρόνησος καθάπερ ποταμω | μέσφ τφ 
βραχυτάτφ φευ ματ ι τούτω διειργομένη καί πάλιν συναπτόμενη γεφύρα. 
(9) οί δε Εύβοείς την άθρόαν ές αύτούς ελευσιν τού βασιλέως ίδόντες 
το μέν πρώτον εδεισαν περί έαυτών, μη άρα σφίσιν έπί κακω αύτη εΐη, 
μετά δέ τούτο δώρα πλείστου άξια έτοιμάσαντες τώ βασιλεϊ έξήλθον 

15 καί συνηντησαν αύτφ. και δς δέχεται τούτους ήμέρως καί λαλήσας 
ειρηνικά μετ' αύτών άπολύει πάλιν. (10) αύτός δε άρας εκείθεν καί 
άεί σπουδή έλαύνων έπί τα πρόσω δεκαταϊος άφικνεϊται ές Φεράς της 
Μακεδονίας, όλίγας δέ ήμέρας διατρίψας αύτού καί όσον διαναπαύσαι 
αύτόν τε καί τούς μετ' αύτού όρμηθείς έκεϊθεν καταλαμβάνει την Άδρι-

20 ανού μεσούντος ήδη φθινοπώρου. 

10 (1) κάνταύθα γενόμενος ευθύς μεταπέμπεται Ίσμαήλον τον Καλ-
λιουπόλεως έπαρχον καί τού στόλου παντός ήγεμόνα καί κελεύει τού-
τον ότι τάχιστα στόλον πεντήκοντα καί έκατόν νεών έξαρτύσαντα 
έπιπλεύσαι τη Λέσβφ καί Μιτυλήνη καί καταδραμεΐν πάσαν αυτήν καί 

25 ληίσασθαι δηούντα καί άφανίζοντα κατά κράτος. (2) οί γαρ τού 
ταύτης ήγεμόνος Δωριέως υίέες δύο καταλειφθέντες μετά θάνατον 
αύτού κληρονόμοι τής τε νήσου συμπάσης και της άρχής στασιάζοντές 
τε I ήσαν έν άλλήλοις καί νεωτέρων έπιθυμούντες άεί" καί έπειδή τάς 
έξ 'Ιταλίας ήκούσας τριάκοντα τριήρεις ειδον τού 'Ρώμης άρχιερέως, 

30 ων έναυάρχει Λοδοβίκος στρατηγός αυτοκράτωρ ων αύτός, ένεόχμω-
σαν ευθύς καί συνθήκας ποιησάμενοι μετ' αύτού ήθέτησαν τάς μετά 
βασιλέως και ούκέτι ήθελον άποδιδόναι αύτω τον συνήθη δασμόν, δν 
άπέφερον έτησίως" ού μόνον δέ άλλ' οτι και προ τούτου τάς κατάρσεις 

S p. 185-187 4—5 S marg 7 παλλιρροίας S 10 χερόννησος S 12 Ιλευσιν 
S marg : Ιφοδον S 15 καί συνηντησαν S marg : εις συνάντησιν S 21 κάνταϋθα S 
23 έξαρτύσαντα scripsi : έξαρτήσαντα S : έξαρτίσαντα Müller 25 κατακράτος S 27 
post αύτοϋ 4—5 litt. eras. S 30—31 ένεώχμωσαν S 
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των πειρατικών νεών δεχόμενοι καί σιτήσεις και πίστεις αύτοΐς λάθρα 
παρέχοντες έκάκουν πάσαν την ταύτη παραλίαν του βασιλέως καί τάς 
κατ' έμπορίαν πλεούσας ναϋς έσκύλευον. (3) εχων οΰν αύτοΐς όργήν 
δια ταύτα ó βασιλεύς τον στόλον έξέπεμπεν. 

5 έπίπλους τού βασιλέως στόλου ές Λέσβον καί Μιτυλήνην και 
καταδρομή των εν αύτη και δηωσις καί λείας ελασις πλείστης 

Ίσμαήλος δε πληρώσας ότι τάχιστα ναύς πεντήκοντα καί έκατόν καί 
όπλα καί μηχανάς καί όπλίτας έμβιβάσας αύταΐς ικανούς καί ίππους 
έν ναυσίν ίππαγωγοΐς καί πάσαν άλλην παρασκευήν τε καί χρείαν 

10 πολεμικήν έξαρτύσας τε καί ταΐς ναυσίν ένθέμενος, άρας εκ Καλλιου-
πόλεως τριταίος καταίρει ές Λέσβον καί άποβάς ές τινα πολίχνην παρ-
άλιον Μόλυβον ούτω καλουμένην πρώτον μεν έκειρε πάσαν τήν αυτού 
καί έδήωσεν, επειτα περισταυρώσας το άστυ καί κύκλψ περιλαβών τω 
στρατώ καί μηχανάς | επιστήσας έπολιόρκει. (4) έτυχον δέ τότε έν 

15 Λέσβφ παρούσαι κατά συμμαχίαν δύο καί δέκα τριήρεις τών μετά 
Λοδοβίκου, ων έναυάρχει Σέργιος, άς προαπέστειλε Λοδοβίκος βοη-
θούς Μιτυλήνη, ει γε ó στόλος αύτη έπιπλεύσειε τού βασιλέως (έλέγετο 
γάρ)- αΐ προμαθούσαι τον επίπλουν τού βασιλέως στόλου δείσασαι 
εύθύς απέπλευσαν ές Χίον κάκει περιέμενον. (5) Ίσμαήλος δέ, έπεί 

20 δέκα ημέρας το άστυ πολιορκών ούδέν ήνυεν, έμπρήσας τε τάς προ τού 
άστεος οικίας καί καταδραμών τά πολλά τής Λέσβου καί ληϊσάμενος 
•καί δηώσας καί κώμας διαρπάσας καί λείαν ότι πλείστην έλάσας καί 
ταις ναυσίν ένθέμενος άπέπλευσεν επί οίκου ές Καλλιούπολιν καί 
διέλυσε τον στόλον. 

25 (6) Σέργιος δε σύν ταϊς δυόδεκα ναυσί μαθών άναχθέντα τον στόλον 
άπό τής Λέσβου πάλιν έπανήκεν ές Μιτυλήνην καί πολλά όνειδισθείς 
τε καί μεμφθείς παρά τών αύτής ηγεμόνων, οπως κατά συμμαχίαν τε 
ήκων αύτοΐς καί βοηθήσειν έπαγγειλάμενος καί κεναΐς έλπίσιν άναρτή-
σας αύτούς έν τω καιρφ τής άνάγκης καταλιπών φυγάς ωχετο, άνιαθείς 

30 ή μάλλον αίσχυνθείς άπέπλευσεν ές Λήμνον καί μετά ταύτα ές 'Ρόδον 
παρά Λοδοβίκον. (7) Μιτυληναίοι δέ κατά τούς νηπίους πληγέντες | 
νούν εσχον καί μετά ταύτα πέμπουσι πρέσβεις ως βασιλέα άπολογού-
μενοί τε περί ων ένεκαλούντο καί τον δασμόν αποδίδοντες δν ώφειλον 
καί δεόμενοι σπονδών τυχεΐν καί ειρήνης τού λοιπού, και μέντοι γε 

35 καί τυγχάνουσι δεξαμένου τού βασιλέως σφάς. 

S p. 187-189 3 έμπορείαν S 5—6 S marg (ante μιτυλήνην exh. ές, sed eras.) 10 
έξαρτύσας scripsi : έξαρτησας S : έξαρτίσας Müller 16 προάπέστειλε S 27 τε και 
μεμφθείς S marg ad 31—32 spectans ση(μείωσ)αι S marg 
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(8) το δ' αυτό καί Χίοι και Νάξιοι πεποιήκασιν ύστερον δείσαντες, 
μή οπερ έπαθον οί Μιτυληναΐοι καί αυτοί πάθωσι, και πέμψαντες 
πρέσβεις τόν τε δασμόν ον ώφειλον άπέδοσαν καί τάς μετά βασιλέως 
συνθήκας άνενεώσαντο. 

5 άφιξις τού βασιλέως ες το Βυζάντιον καί έπιμέλεια 
της πόλεως καί τοϋ ταύτης συνοικισμοί 

(9) βασιλεύς δε το λοιπόν τού φθινοπώρου διαγαγών έν Άδριανου-
πόλει χειμώνος άρχομένου άφικνεΐται ές το Βυζάντιον, καί έξηκοστόν 
ήδη καί έκτον ετος προς τοις έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις 

ίο ολοις ήνύετο, ογδοον δε της άρχής τω βασιλεί. 

11 (1) καταλαβών δε την Κωνσταντίνου των τε συνήθων φροντίδων 
εΐχετο καί τής κατ' αυτήν έπιμελείας ολος ην καί τού ταύτης συνοικι-
σμού' καί πρώτα μέν τών Πελοποννησίων, ους ήγαγεν, όσοι τούτω 
έδόκουν διαφέρειν τε τών άλλων καί τέχνας ήπίσταντο, άπολεξάμενος 

15 έντός κατοικίζει τής πόλεως, τους δε λοιπούς έν τή εξω χώρςχ κατά 
κώμας καθίζει διαδούς αύτοϊς καί σιτον καί ζεύγη βοών | καί πάσαν 
άλλην αύτάρκειάν τε καί χρείαν ές το παρόν ώστε άρούν καί γεωργία 
προσέχειν. 

(2) μετά δε τούτο πέμψας έςΆμαστριν, πόλιν Παφλαγονίας παράλιον 
20 έν τώ Εύξείνω Πόντω, αποικίζει το πλέον αυτής καί μάλλον δυνάμενον, 

ετι δε καί 'Αρμενίων τους ύπ' αύτφ δυνατωτάτους τε καί εύπορία καί 
πλούτω καί τέχναις καί τοις άλλοις έπιτηδεύμασι διαφέροντας καί δή 
καί τήν τάξιν έμπορικούς πάντας άναστήσας τής αύτών μετοικίζει έν-
ταύθα, ου μόνον δέ άλλα και τών ύπ' αύτώ άλλων γενών τούς τοιούτους. 

25 έπιταγη τού βασιλέως προς πάντας τούς έν τέλει οίκοδομάς 
ποιεΐν έντός τής πόλεως λαμπρός καί πολυτελείς 

(3) επειτα δε συγκαλέσας πάντας τούς έν τέλει καί μέγα παρ' αύτφ 
δυναμένους καί πλούτω πολλώ καί εύπορία κομώντας κελεύει λαμπρός 
τε οικίας οίκοδομειν έν τή πόλει, ή έκαστος βούλοιτο, καί βαλανεϊα 

30 κατασκευάζειν καί πανδοχεία καί άγοράς καί εργαστήρια πλείστα καί 

8 - 1 0 finis anni 1457/58 

S p. 189—190 5—6 S marg 9 έκτον Spc (ίκτ- in ras.): |β[δομ]ον Sac 10 ογδοον 
Spc (in ras.) 19 παφλαγωνίας S 25—26 S marg (πολιτελείς) 
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κάλλιστα νεώς τε άνεγείρειν καί ιερά και πολλοίς άλλοις τοιούτοις 
άγάλλειν αύτήν καί κοσμεΐν μηδενός φειδομένους, ώς έκαστος εύπορίας 
έχει τε καί δυνάμεως. (4) καί αύτός δε τον κάλλιστον άπολεξάμενος 
χώρον έν μέση τη πόλει καί μάλλον των άλλων άνέχοντα νεών τε 

5 άνεγείρειν èv τούτα) κελεύει τοις έν αύτη προύπάρχουσι μεγίστοις τε 
καί καλλίστοις των νεών άμιλλώμενον ές ΰψος καί κάλλος καί μέγεθος | 
καί ΰλας συλλέγειν τε καί έτοιμάζειν προς τούτο παντοίας τε καί καλ-
λίστας μαρμάρων τε καί λίθων άλλων διαφανών καί τιμίων, έτι δέ 
κιόνων πλήθος μεγέθει καί κάλλει διαφερόντων, καί σίδηρον καί χαλ-

10 κόν δτι πλείστον καί μόλυβδον καί πάσαν άλλην ύλην έπιτηδείαν. 
(5) ετι δε καί βασίλεια οίκοδομεΐν έπέταξεν έπί της προς θάλατταν 

άνεχούσης άκρας τού παλαιού Βυζαντίου κρείττω τοις δλοις καί θαυ-
μαστότερα των προτέρων ώρςι τε καί μεγέθει καί πολυτελείς καί χάριτι, 
προς δέ γε τούτοις νεώρια κατασκευάζειν πλείστα καί κάλλιστα εις 

15 ύποδοχήν τε νεών καί των τούτων άποσκευών οίκους τε οίκοδομεΐν 
έχυρωτάτους τε καί μέγιστους ές φυλακήν όπλων τε καί μηχανών καί 
τών άλλων τοιούτων. (6) καί άλλα δη πολλά τοιαύτα έπέταξε γίνεσθαι 
κόσμον τε τη πόλει φέροντα καί κοινην ώφέλειαν, προσέτι δέ καί 
χρείαν άναγκαίαν ες τε τους πολέμους καί τάς μάχας αύτώ, γίνεσθαι 

20 δέ ταύτα πάντα κατά σπουδήν άρχοντας έπιστήσας τοις εργοις τους 
έμπειροτάτους τε καί σπουδαιοτάτους. 

(7) εγνωστο γάρ αύτψ δια πάντων αΰταρκεστάτην τε καί δυνατωτά-
την άποφήναι την πόλιν καί οϊα τό παλαιόν ήν έν τε δυνάμει καί 
πλούτω καί δόξη καί έπιστήμαις καί τέχναις καί πάσιν άλλοις | έπι-

25 τηδεύμασί τε καί παραδείγμασι τών καλών καί δημοσίοις καί κοινοΐς 
οίκοδομήμασί τε καί άναθήμασι. 

σημείωσαι οίκοδομάς λαμπρός τού Μαχουμούτεω 

12 (1) συν τούτφ δέ καί Μαχουμούτης, ό της Εύρώπης έπαρχος, πρώ-
τος τε ων τών παρ' αύτώ καί μέγα δυνάμενος μετ' αύτόν καί τών όλων 

30 πραγμάτων της άρχής έπιμελητής, νεών τε άνεγείρει μέγιστον και περι-
καλλέστατον έν άπόπτφ της πόλεως λίθοις τε διαφανέσι καί μαρμάροις 
άστράπτοντα καί κιόνων ώρςι τε καί μεγέθει διαπρεπέστατον, έτι δέ 
γραφική τε καί γλυφικη τέχνη καλώς ήσκημένον καί χρυσώ πολλώ καί 
άργύρψ καταλαμπόμενον καί πολλοίς καί καλοϊς άλλοις κοσμούμενον 

35 δώροις τε καί άναθήμασι καί φιλοτιμήμασι. (2) περί αυτόν δέ πτωχο-
τροφεΐα καί πανδοχεία κατασκευάζει καί λουτρά φιλοτίμως άγαν ές 

S p. 190-192 6 νεών S 9 κιώνων S 22 διαπάντων S 23 οϊα scripsi : οία S 
27 S marg 28 έπαρχος S marg : ήγεμών S 31 έν άπόπτφ της πόλεως S marg 32 
κιώνων S 34 post άργύρω circiter 15 litt, eras (////ομενον xç και) S 
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τε χρείαν καί κάλλος άμα καί μέγεθος ήσκημένα. προς δέ τούτοις οικίας 
τε λαμπράς οικοδομεί έαυτφ καί πολυτελείς και παραδείσους φυτεύει 
περί αύτάς παντοίοις κομώντας φυτοις ες τε χάριν καί τέρψιν καί 
άπόλαυσιν ικανούς, και ύδάτων άφθονίαν εισάγει καί πολλά τοιαύτα 

5 ποιεί έπόμενός τε τη τού κρατούντος γνώμη κατ' άκρας καί άμα κόσμων 
καί αύτός την πόλιν ώς δυνατόν Ιδίαις τε δαπάναις καί | άναλώμασι 
και κοινωφελέσιν οίκοδομήμασί τε καί άναθήμασι. 

13 μετά ταύτα δέ καί τριήρεις ó βασιλεύς πανταχού της αυτού 
ναυπηγεϊσθαι κελεύει το της θαλάττης κράτος είδώς άναγκαΐόν τε öv 

10 αύτω καί την ταύτης αρχήν καί μάλιστα δή εν γε ταϊς ύπερορίοις 
έκστρατείαις- καί γάρ ήδει κάν τοις πρόσθεν εργοις αύτω τα μέγιστα 
συνενεγκόντα τον κατά θάλατταν στόλον, άλλά δή καί των πάλαι βασι-
λέων τούς τα μέγιστα δυνηθέντας άκριβώς έξετάζων τε καί σκοπού-
μενος εύρισκε τάς κατά θάλατταν πράξεις μεγίστας τε ούσας καί ôvo-

15 μαστοτάτας καί τα μέγιστα κατωρθωκότας δια θαλάττης αύτούς. διά 
τοι τούτο καί το ταύτης κράτος είς έαυτόν έβούλετο μεταστήσαΐ" γή 
γάρ καί θάλαττα συνελθούσαι υπό μίαν άρχήν μεγίστην ταχέως αυτήν 
άπεργάζονται. καί ταύτα μέν ούτως. 

προσχώρησις αΰθις τής Λήμνου τω βασιλεΐ δια τού Κριτοβούλου καί 
20 δόσις των νήσων παρά τού βασιλέως τφ δεσπότη Δημητρίω, 

Ίμβρου καί Λήμνου 

14 (1) τού δ' αύτού χειμώνος καί Κριτόβουλος ό 'Ιμβριώτης λόγους 
προσφέρει τοις δυνατοΐς τών Λημνίων περί ένδόσεως τής νήσου τφ 
βασιλεΐ" ετι γάρ κατεΐχον αύτήν 'Ιταλοί, οί δέ δέχονται καί παρέχουσι 

25 τούτω πιστά ή μήν δώσειν τήν νήσον άφικομένψ' ήν γάρ αύτοΐς έν τοις 
πρώτοις τών φίλων (ό) άνήρ καί αύτοί έπίστευον αύτφ τά γε τοιαύτα, 
καί προέπεμπον | κρύφα άπαλλαγήναί τε βουλόμενοι τής βαρύτητος 
τών 'Ιταλών και (το μέγιστον) δεδιότες τον στόλον τού βασιλέως, 
μήποτε έπελθών αίφνης αύτοίς μεγάλως βλάψειε" 'Ιταλοί γάρ ούκ ήδύ-

22 hiems anni 1458/59 

27—28 άπαλλαγήναί - 'Ιταλών : cf. Arr. An. I 7,2 της βαρύτητος τών Μακεδόνων ήδη 
ποτέ άπαλλαγήναί 

S p. 192-194 5 κατάκρας S 10 post μάλιστα 2 litt. eras. S 11 ante πρόσθεν 
3 litt. eras. S 14—15 όνομαοτοτάτας S marg : περιφανεστάτας S 15 κατορθωκότας 
S 19-21 S marg 26 ό άνήρ scripsi coll. 41,13; 84,15; 87,11; 88,24 : άνήρ S : άνήρ 
Müller 27 καί προέπεμπον S marg : καί προεμήνυον S 29 μεγάλως S marg : άκρως S 
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ναντο βοηθεϊν. καί δια τούτο έβούλοντο άποστάντες αύτών προσχωρή-
σαι τω βασιλεϊ. (2) Κριτόβουλος δέ τα πιστά λαβών παρ' αύτών άφι-
κνειται ες την Αδριανού' καί πέμπει δή γράμματα κατά τάχος ές τον 
δεσπότην Δημήτριον μηνύοντα καιρόν είναι τάς νήσους αίτήσαι παρά 

5 τού βασιλέως "Ιμβρον καί Λήμνον ετοίμου τε οντος δώσειν αυτού καί 
αυτός ειπών δυνατός είναι την Λήμνον έλεϊν καί τους 'Ιταλούς έξελά-
σαΐ' είχε γαρ ήδη καί πρότερον περί τούτου γράμματα τού δεσπότου. 
(3) δεσπότης δε τούτο μαθών ώς τάχιστα τον Άσάνην έκπέμπει πρέσβιν 
ώς βασιλέα καί παρ' αυτού τάς νήσους αιτεί καί λαμβάνει συνθέμενος 

10 δή καί δασμόν έτήσιον ύπερ τούτων άποφέρειν τω βασιλεϊ τρισχιλίους 
χρυσίνους συμπαρόντος γε καί αυτού Κριτοβούλου τότε εν Άδριανου-
πόλει τε καί συμπράττοντος. 

δρα τόλμην 

(4) δεξάμενος δέ ό Κριτόβουλος τα παρά τού βασιλέως γράμματα 
15 έπανήλθεν ές ίμβρον ώς τάχιστα' και μίαν μόνην ήμέραν αυτού διαγα-

γών τή ύστεραίςι έμβάς ές πάραλον καί λαθών τάς έφορμούσας τε καί 
περιπλεούσας τήν | νήσον προφυλακίδας νήας των 'Ιταλών νυκτός κατ-
αίρει ες Λήμνον καί εισέρχεται έν τω φρουρίω τών Καστριωτών περί 
πρώτην που φυλακήν δεξαμένων αύτών. 

20 είσοδος τού Κριτοβούλου νυκτός εν τω τού Κοτζίνου 
άστε ι καί παραλαβή τούτου καί άπέλασις τών 'Ιταλών 

κοινολογησάμενος δέ τω τε φρουράρχη καί τοις μετ' αύτού (είχε γαρ 
καί τούτον μετά τών άλλων συμπράττοντα) μηδέν μελλήσαντες άνα-
λαβόντες ιππείς πέντε καί είκοσιν άφικνούνται ές το τού Κοτζίνου 

25 άστυ περί άρθρον βαθύν καί εισέρχονται έν αύτω άνοιξάντων ευθύς 
τήν προς νότον πυλίδα τών ενδοθεν συμπραττόντων αύτοΐς' είχε γαρ 
πάντας τούτους, ηπερ εφην, προκατεσκευασμένους τε καί ταύτα συμ-
βουλομένους αύτω. 

(5) είσελθόντα δέ δέχονται πάντες οί τού άστεος άσμενοι καί κοινή 
30 συνδραμόντες συν δπλοις κατακλείουσι τούς 'Ιταλούς έν τοις έπαρχι-

27 ήπερ εφην : 133,22-26 

S p. 194—195 1 διατοϋτο S 1—2 in marg 6 versus, quos addiderat, eras. S 2 
παρ' αύτών S marg 13 S marg 19 αύτών S : αύτόν Müller 20—21 S marg loco 
paulo inferiore 23 μηδέν μελλήσαντες S marg (in ras.) : ευθύς S (in ras.) 
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κοΐς δημοσίοις οικοις πέντε καί τεσσαράκοντα οντάς, βουληθέντας μεν 
ές χείρας αύτοϊς ίέναι καί δια μάχης γενέσθαι καί ώρμηκότας ήδη, μη 
δυνηθέντας δε. τί γαρ καί ειχον ούτοι δράσαι προς τους εκ τού άστεος 
άπαντας; τέλος δέ ημέρας ήδη γενομένης προσχωρούσι καί άνευ όμο-

5 λογίας καί παραδιδόασι σφάς αυτούς Κριτοβούλω χρήσασθαι, ö τι καί 
βούλοιτο, πιστεύσαντες αύτφ. | (6) ό δε απέλυσε πάντας ειπών" ,,εί 
μεν αίρεϊσθε μεθ' ημών είναι καί κατοικεϊν έν τη νήσω, δεχόμεθα τε 
υμάς και τα έπιτήδεια άρκούντα παρέξομεν- ει δ' οΰν, άπιτε οποί φίλον 
έκάστω." τον δέ γε τούτων άρχοντα Καλαβρέζον δώροις τε πολλοίς 

ίο καί ξενίοις τιμήσας απέπεμψε μετ' ειρήνης ές Εΰβοιαν απελθόντα. 
(7) μετά δέ τούτο πέμψας άγγελον ές τον τού Παλαιού Κάστρου 

καλουμένου φρούραρχον Μιχαήλ όνομα (τούτο δ' ήν ή παλαιά Μυρι-
νούπολις) αιτεί την άκρόπολιν ύπισχνούμενος αύτφ καί δώρα δώσειν 
καί τιμήσειν ίκανώς. εστι γαρ ή τής Μυρινουπόλεως άκρόπολις έχυρω-

15 τάτη καί πάντη άνεπιχείρητος καί τών ονομαστών έπ' άσφαλεία έκ 
πάνυ παλαιού έπ' άκρας τε ύπερανφκισμένη τής πόλεως εφ' υψηλού 
καί τριπλφ τείχει παλαιτάτω καί λίθοις μεγίστοις κατησφαλισμένη τε 
καί κατοχυρωμένη καί πάσαν υπ' αυτήν έχουσα καί καταδουλούσα τήν 
πόλιν. (8) καί δια τούτο έβούλετο τούτον ύπαγαγέσθαι λόγοις ήμέροις 

20 τε καί προσηνέσι καί το ολον ειρηνικούς, ó δε άτε νέός ων καί πιστεύων 
τή τής άκροπόλεως έχυρότητι καί άμα φυλακή ισχυρά καί σιτήσει (είχε 
γαρ έντός μεθ' έαυτού καί τά έπιτήδεια άφθονα | καί άρκούντα ές ολον 
ένιαυτόν καί άνδρας όγδοήκοντα καταφράκτους) λόγοις μεν ουκ άπο-
κρίνεται, αΐματι δέ ξίφος έγχαράξας ές χάρτην αποπέμπει Κριτοβούλω 

25 τούτο δηλών, ώς „αΐματι καί σιδήρω μόνφ τήν άκρόπολιν λήψη, άλλως 
δ' οΰ", καί άμα προσεπαπειλησάμενος έν τω χάρτη καί τούτο μετ' ειρω-
νείας" ,,μή οϋτω τήν άκρόπολιν αιτεί, ου γάρ λήψη' άλλ' ει γε άνήρ ει, 
αυτός έλθών συν δπλοις λάμβανε ταύτην." 

άφιξις Κριτοβούλου ές Μυρινούπολιν καί συνθήκαι μετά 
30 τού φρουράρχου έπί ρητω καιρώ παραδούναι 

αύτφ τήν άκρόπολιν καί το άστυ 

15 (1) Κριτόβουλος δέ ήμέρας τέσσαρας έν τφ Κοτζίνου άστει διαγα-
γών καί καταστησάμενος τά αυτού τή ύστεραία άναλαβών τετρακόσι-
ους ιππείς ώπλισμένους καλώς καί πεζών όπλίτας ουκ έλάσσους τρια-

35 κοσίων άφικνειται ές Μυρινούπολιν καί στρατοπεδεύεται πόρρω τού 

S p. 195-197 2 αύτοϊς S marg διαμάχης S γενέσθαι S marg : έλθείν S ήδη 
S marg 7 αίρεϊσθε edd. : αίρεϊσθαι S 12 μιχαήλ όνομα S marg : μικελήν S 12—13 
et similiter 14 Μυρινούπολις Müller : μιρηνούπολις S 20 &ττε S 29—31 S marg 
(μιρινούπολιν) 34 ώπλισμένους καλώς S marg : καταφράκτους S 34—35 τριακο-
σίων S in ras. 35 μιρηνοΰπολιν S 
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άστεος τού μή λυμήνασθαι τους τε ίππους και στρατιώτας τάς προ τού 
άστεος άμπέλους καί τους άγρούς' και πέμψας άγγελον λαλεί πάλιν 
ειρηνικά τω φρουράρχη καί πειράται λόγοις ήμέροις αυτόν ύπαγαγέ-
σθαι καί ύποσχέσεσιν. (2) ό δε την τε παρούσαν δύναμιν προ όφθαλ-

5 μών όρων καί τους έντός της πόλεως ύφορώμενός τε καί άμα δεδιώς, | 
μή τοις έξωθεν έπαρθέντες ή γε καί κοινολογησάμενοι μετά τούτων και 
αυτοί ενδοθεν ξυνεπαναστώσι καί την τε άκρόπολιν άποβαλεΐ καί 
αυτός κινδυνεύσειε, δέχεται τους λόγους είρηνικώς καί συνθήκας ποι-
είται και προθεσμίαν αιτεί καί λαμβάνει μηνών τριών, εως ου κοινωσά-

10 μένος τω της 'Ρόδου ήγουμένω μεγάλω μαιστρω (Λοδοβίκος γαρ προ-
απεπεπλεύκει ες Ίταλίαν έπίτροπον τούτον ταίς νήσοις καταλιπών) 
δέξηται καί παρ' αυτού σύνθημα τού παραδούναι την τε άκρόπολιν καί 
το άστυ- καί όμηρους έπί τούτοις δίδωσι καί πιστά. (3) Κριτόβουλος 
δέ ταύτα διαπραξάμενος έκπέμπει δύο των Λημνίων άρχόντων ες 

15 Πελοπόννησον άγγελούντάς τε τω δεσπότη Δημητρίω τα πεπραγμένα 
οί καί άρχοντας αίτήσοντας άφΐχθαι αύτφ παραδούναι την τε νήσον 
καί τα πολίσματα- αυτός δέ περιέμενεν έν Λήμνψ. και ταύτα μεν ούτω. 

εκστρατεία τού βασιλέως κατά 'Ιλλυριών 
των προσοίκων τφ Ίονίφ Κόλπω 

20 16 (1) βασιλεύς δέ άμα ήρι άρχομένφ εκστρατεύει κατά τών προσ-
οίκων τω Ίονίω Κόλπω 'Ιλλυριών έν δεξιφ είσπλέοντι τούτον περί που 
την παλαιάν Έπίδαμνον, οι δη βάρβαροι δντες το έξ άρχής Ταυλάν-
τιοί I τε καί Μαχάονες έκαλούντο το παλαιόν, νομάδες οί πλείους 
αυτών καί αυτόνομοι καί άβασίλευτοι έκ πολλού. 

25 δρα την όχυρότητα τού τόπου 

οίκούσι δέ όρη τε μεγάλα καί ύπερύψηλα καί δυσπρόσοδα έχοντες 

20 ver anni 1459 

20—23 κατά τών προσοίκων - παλαιόν : Thuc. I 24,1 'Επίδαμνός έστι πόλις έν δεξιςι 
έσπλέοντι ές τον Ίόνιον Κόλπον προσοικοΰσι δ' αυτήν Ταυλάντιοι βάρβαροι, Ίλλυρικόν 
έθνος; cf. Thuc. II 68,9 Χαόνων καί άλλων τινών τών πλησιοχώρων βαρβάρων; II 80,5 
βάρβαροι δέ Χάονες; 81,3 Χάονες καί οί άλλοι βάρβαροι 

S p. 197-199 5 ύφωρώμενός S 7 άποβαλλει S 10—11 προαπεπεπλεΰκει Mül-
ler : προάπεπλεΰκει S 15 δημητρίω S marg 16 παραδούναι (praeposita partícula ή) 
S marg : παραλαβεΐν S 18—19 S marg 22 έξαρχής S 23 τό παλαιόν S marg 25 
S marg 
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έν αύτοΐς και φρούρια πλείστα καί έρυμνά καί πολίσματα έχυρά έν 
τη παραλία τού 'Ιονίου, ή τε χώρα πάσα αυτών πανταχόθεν ώχύρωται 
δυσχωρίαις τε μεγάλαις καί ύλαις βαθείαις καί τόποις άποτόμοις καί 
άποκρήμνοις. (2) προστησάμενοι δε προ χρόνων ολίγων εκ της σφετέ-
ρας γενεάς Άρειανόν τινα καί Άλέξανδρον ηγεμόνας εαυτών κατέχουσι 
την χώραν ισχυρώς ουκ έθέλοντες ούτε σπένδεσθαι βασιλεϊ οΰτε δασμόν 
άποφέρειν ούθ' ολως κατακούειν αυτού' ού μόνον δέ άλλα καί της 
αυτών πολλάκις έκθέοντες καί λαθραίας επιθέσεις καί έκδρομάς ποι-
ούμενοι εβλαπτον την ομορον αύτοΐς χώραν του βασιλέως. 

(3) έστράτευσε μεν ούν έπί τούτους καί πρόσθεν Μωράτης ó βασι-
λεύς, ó τού βασιλέως πατήρ, χειρί πολλή καί δυνάμει καί συμβαλών 
αύτοις νικφ τε τούτους καί τών τε παρόδων έκράτησε καί μέρος πολύ 
της αυτών κατέδραμε καί έδήωσε καί τών φρουρίων ενια έξεΐλε καί 
λείαν ως πλείστην ήλασεν" ουκ ήδυνήθη δ' ούν ομως έλειν καί ύπαγα-
γέσθαι τέλεον, | άλλ' έσπείσατο μόνον αύτοίς αιτήσασιν εφ' φ κατα-
βάλλειν αύτω δασμόν τινα έπέτειον, έλάσας δέ λείαν οτι πολλήν εκεί-
θεν καί τη στρατιά διαδούς άνεχώρησεν. (4) βραχύν δέ οΰτοι χρόνον 
έμμείναντες ταις συνθήκαις αύθις ένεόχμωσαν καί τόν τε δασμόν ουκ 
άπεδίδοσαν καί έκδρομάς ποιούμενοι κατέτρεχον την βασιλέως καί 
εβλαπτον. 

(5) έπί τούτους ούν την στρατιάν ήλαυνεν ό βασιλεύς' καί αράς έκ 
της 'Αδριανού παντί τω στρατώ, ίππικώ τε καί πεζικώ, ήει δια της 
αυτού καί άφικνείται έν τοις όρίοις αυτών έν τρισί καί τριάκοντα ταϊς 
ολαις ήμέραις καί στρατοπεδεύεται αύτού. καί αύτίκα κελεύει Μαχου-
μούτεα τρείς ϊλας άπολεξάμενον όπλιτών τε καί τοξοτών καί υπασπι-
στών καί δη καί τών άπό της ιδίας αυλής τους μαχιμωτάτους νυκτός 
έλθεΐν έπί τάς παρόδους καί φθήναι ταύτας προκατασχόντα πρίν τούς 
'Ιλλυριούς ήκειν πυθομένους. 

συμβολή Μαχουμούτεω μετά τών 'Ιλλυριών καί νίκη καί 
κράτησις τών παρόδων καί έσβολή τού βασιλέως 

ές τήν 'Ιλλυριών καί καταδρομή 

(6) ó δ' έλθών εύρε ταύτας ήδη κατεχομένας ύπ' αυτών (προεπύθοντο 
γαρ τήν τού βασιλέως εφοδον) καί συμβαλών αύτοΐς νικά τε τούτους 
λαμπρώς καί κρατεί τών παρόδων βία. καί ό βασιλεύς κατόπιν έλαύνων 
μετά της ολης στρατιάς έσβάλλει ές τήν χώραν αύτών άκμάζοντος ήδη 
τού σίτου καί καταδραμών | αύτής τα πλείστα τόν τε σίτον διαφθείρει 

S p. 199-201 8 έπιθέσεις καί S marg 12 τε1 Ssl 16 έπέτιον S 18 ένεώχμω-
σαν S 25 άπολεξάμενον S marg : άναλαβόντα S 26 καί δή Ssl 28 πυθομένους 
S marg 29—31 S marg (31 ΐλλιριών) 33 τε Ssl 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



138 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

καί λείαν ότι πλείστην έλαύνει άνθρώπων τε καί βοσκημάτων παντοίων 
και φρούρια χειρούται τα μεν έξ έπιδρομής βία, τα δε καί πολιορκίςι 
έλών καί κατασκάπτει τελείως, καί άπλώς πάσαν την έν ποσί καί κάτω 
χώραν αυτών διαφθείρει σκυλεύων τε καί ληϊζόμενος καί δηών κατά 

5 κράτος. 

σπονδαί του βασιλέως μετά των 'Ιλλυριών καί 
όμηρων λήψις καί φόροι τακτοί τω βασιλεί 

(7) οί δέ γε 'Ιλλυριοί κατέχοντες ήδη τα υψηλά (ου γαρ έτόλμων 
καταβήναι ές τα πεδία) καί την αυτών άγομένην καί φερομένην όρών-

ιο τες καί πορθουμένην κακώς καί άμα δεδιότες περί αυτών ές άνάγκην 
καταστάντες τρέπονται ές συμβάσεις καί κήρυκα πέμψαντες δέονται 
του βασιλέως σπονδών τυχείν όμηρους τε δόντες καί πιστά ή μην 
δασμόν τε έτήσιον άποφέρειν τω βασιλεί παίδάς τε φητούς καί βοσκη-
μάτων άγέλας (ου γάρ ήσαν αύτοίς χρήματα) καί στρατιώτας έν ταίς 

15 έκστρατείαις του βασιλέως καί φίλους είναι και συμμάχους άδολους. 
(8) καί ó βασιλεύς δέχεται έπί τούτοις καί σπένδεται' καί λαβών τους 

όμήρους καί λείαν ότι πλείστην έλάσας τε αυτός καί τή στρατιφ δια-
δούς έπάνεισιν ές τήν 'Αδριανού τελευτώντος ήδη τού θέρους, καί 
διαγαγών τό φθινόπωρον όλον | αυτού χειμώνος άρχομένου άφικνείται 

20 ές τό Βυζάντιον παραχειμάσων αυτού, καί έξηκοστόν καί εβδομον ετος 
προς τοίς έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις όλοις ήνύετο, εννατον 
δέ τής άρχής τω βασιλεί. 

άφιξις τού βασιλέως ές τήν Κωνσταντίνου καί 
διόρθωσις τής ιδίας αυλής καί τών έν τή πόλει 

25 17 (1) βασιλεύς δέ γενόμενος έν τή Κωνσταντίνου καί μικρόν διανα-
παύσας αυτόν πάλιν δίδωσι ταϊς τής άρχής φροντίσι καί τή τών όλων 
διοικήσει καί διορθώσει καί μάλιστα δή τών τής Ιδίας αυλής καί τών 
γε στρατιωτών φυλοκρινών τε πάντας αυτούς καί έκλεγόμενος τούς 
άριστους εν τε φρονήσει καί άνδρεία καί μελέτη καί άσκήσει τών πολε-

20-22 finis anni 1458/59 

14 ού γαρ — χρήματα : cf. Arr. An. III 17,6 χρήματα γαρ ούκ ήν Οΰξίοις 

S p. 201—202 4—5 κατακράτος S 6—7 S marg loco paulo inferiore 17 τε Ssl 
20 ίβδομον (Ιβδομ- in ras.) S 21 εννατον Spc : £βδ[ο]μον Sac 23-24 S marg 28 
γε S : del. Müller φιλοκρινών S 
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μικών καί προάγων καί προβιβάζων έπί τα πρόσω διδούς τε έκάστω 
την άρμόττουσαν χώραν και τάξιν καί τιμών έξ άπαντος τρόπου τους 
άγαθούς έπιδόσεσί τε χρημάτων καί άρχαΐς καί άξιώμασι καί ταις 
άλλαις εύποιίαις καί δωρεαίς μηδενός φειδόμενος. 

5 (2) μετά δέ τούτο των σατραπών τους άριστους τε καί δοκιμωτάτους 
άναφανέντας τοις έργοις καί τάς αυτών σατραπείας τε καί άρχάς, ώς 
έδει, διωκηκότας καί καλώς άρξαντας μετεβίβαζεν έπί τάς κρείττους 
τε καί μεγίστας τών τιμών τε καί άρχών έτερους τε αύ εις τάς αυτών 
άντικαθίστα σατραπείας καί τάξεις, οσοι τούτω έδόκουν, ήπερ | εφην, 

ίο τών σφόδρα χρησίμων τε καί σπουδαίων άνδρών, άθλα παρεχόμενος 
έκάστοις τα πρέποντα. 

(3) έπειτα κηρύγματα διαπέμπει καί διατάξεις πανταχού της αυτού 
εν τε Άσίςχ καί Ευρώπη πάντας, οσοι τών της Κωνσταντίνου είτε 
αιχμαλωσία εϊτε μετοικήσει είτε άλλως πως ή προ της άλώσεως ή μετά 

15 την άλωσιν έν έτέραις πόλεσιν ωκουν, μετανιστών τε και μετοικίζων 
ένταύθα' ήσαν γαρ έτι τούτων πολλοί καί έν τη 'Αδριανού καί Φιλίππου 
καί Καλλίου καί Προυσίου καί έτέραις πόλεσιν άπό τε της αιχμαλωσίας 
διασπαρέντες καί έτι πρότερον καί κατοικήσαντες έν αύταΐς έπιστή-
μονες άνδρες καί τών άγαν χρησίμων, οι ταΐς ίδίαις έπιστήμαις χρώ-

20 μενοι πανταχού έν όλίγω καιρφ καί εύπορίαν έσχον πολλήν καί πλού-
τον έκτήσαντο. πάντας οΰν τους τοιούτους μετοικίζει ένταύθα δια-
διδούς τοις μεν αύτών οικίας, τοις δέ τόπους οίκοδομεΐν, δποι της 
πόλεως βούλοιντο, τοις δέ πάσαν άλλην αύτάρκειάν τε καί χρείαν 
άναγκαίαν παρέχων φιλοτίμως ές το παρόν. 

25 έξοικισμός τών Φωκέων καί μετοικισμός ές την Κωνσταντίνου 

(4) έν δέ ταΐς αύταϊς ήμέραις άποικίζει καί Φωκέας άμφοτέρους τους 
έν Ίωνίςι της 'Ασίας καί κατοικίζει καί αυτούς έν τη Πόλει. | 

έξοικισμός τών νήσων Θάσου καί Σαμο-
θράκης καί μετοικισμός ές την Πόλιν 

30 έκπέμπει δέ καί Ζάγανον τον Καλλιουπόλεως σατράπην καί ήγεμόνα 

9 ήπερ εφην : 138,28 —supra 1. 4 

S p. 202—204 13 τών Ssl 14 post ή1 eras, τε S 18 διασπαρέντες καί ετι πρό-
τερον Spc : καί ετι πρότερον διασπαρέντες S 19 άγαν Ssl 25 S marg 26 φωκέας 

. S : φωκαιέας Müller άμφοτέρους τους S : άμφοτέρας τάς, sed eras. Ssl 28—29 
S marg 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



140 Κ Ρ Ι Τ Ο Β Ο Υ Λ Ο Υ 

του στόλου παντός μετά τεσσαράκοντα νεών έν ταϊς νήσοις' ός άφικό-
μενος άνίστησι Θασίους τε καί Σαμόθρςικας καί μετοικίζει ενταύθα, 
οΰτω σφοδρός ερως της πόλεως ταύτης ένέπνευσεν αυτού τη ψυχή καί 
του ταύτην αΰθις έν τη προτέρςι δυνάμει τε καί δόξη καί λαμπρότητι 

5 καταστάσαν έπιδεϊν. 

επιστασία τού βασιλέως έν ταις οίκοδομαΐς 

(5) έπιστατεΐ δε καί ταΐς οίκοδομίαις ταΐς αύτός έαυτού, τοΰ τε νεώ 
φημι καί των βασιλείων, έπιμελώς συν κομιδή τε σπουδαία ού μόνον 
των αναγκαίων ές τα εργα υλών, άλλα δή καί των άγαν φιλότιμων καί 

ίο περιττών, καί μετακλήσει πανταχόθεν τεχνιτών τών αρίστων, οικο-
δόμων τέ φημι και λιθοξόων καί ξυλουργών καί τών άλλη ν ήντινούν 
ές τα τοιαύτα έχόντων έμπειρίαν καί τέχνην. εργα τε γαρ δή μεγάλα 
κατεσκευάζετο καί άξιοθέατα καί δια πάντων τοις μεγίστοις τε καί 
καλλίστοις τών παλαιών άμιλλώμενα, καί δια τούτο πολλής έδεΐτο τής 

15 επιστασίας τε καί φροντίδος καί χειρών καί ύλών διαφόρων τε καί 
λαμπρών και δαπάνης καί άναλωμάτων ως πλείστων | τε καί μεγίστων. 
(6) είχε μέν ούν καί πολλούς περί ταύτα τους έφεστηκότας καί τών άγαν 
σπουδαίων τε καί συνέσει και έμπειρία διαφερόντων ές τα τοιαύτα, 
ού μήν άλλ' ούδ' αύτός γε ήμέλει τής συνεχούς έπιστασίας τε και θέας 

20 τών έργων φιλοτίμως άγαν άπαντα πράττων και φιλοκάλως καί τό ολον 
βασιλικώς. καί ó μέν περί ταύτ' εϊχεν. 

συνθήκαι Κριτοβούλου καί Μικέλη καί 
παράληψις τού έν Λήμνω Παλαιού Κάστρου 

18 έν τούτω δε καί Μικέλης ό τήν τού Παλαιού Κάστρου καλου-
25 μένου κατέχων άκραν έν Λήμνω συνέβη Κριτοβούλψ καί παραδίδωσιν 

αύτω τήν τε άκρόπολιν καί τό άστυ λαβών παρ' αυτού χρυσού νομί-
σματα χίλια, ά συνεξέτισεν ó δήμος ó τών Λημνίων. 

S p. 2 0 4 - 2 0 5 3 ένέπνευσεν S marg : ένέπεσεν S 6 S marg 7 ταίς οίκοδομίαις 
ταϊς αύτός S : αύτός ταΐς οίκοδομίαις ταϊς Müller 8 crìiv κομιδη scripsi : συγκομιδή 
S 10 τεχνητών S 12 τέχνην S marg: γνώσιν S 14 post άμιλλώμενα aliquid add., 
sed eras. S marg 16 pro λαμπρών aliquid, sed eras. S marg 22—23 S marg 
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αίτίαι δι' ας εισέβαλε το δεύτερον ó βασιλεύς 
έν Πελοποννήσω καί έχειρώσατο πάσαν 

ορα κακοβουλίαν άνθρώπων 

19 (1) τού δ' αυτού χειμώνος καί οί της Πελοποννήσου δεσπόται 
5 διενεχθέντες έπί κακφ τω σφετέρω έπολέμησαν άλλήλοις δι' αίτίαν 

τοιαύτην' οί γαρ υπό σφισιν οντες των έν τέλει καί αρχάς έχοντες και 
προσόδους μεγάλας και πόλεων καί φρουρίων έπιστατούντες ουκ 
άρκούμενοι τούτοις, άλλ' άπληστίςι τε γνώμης καί μοχθηρίςι τρόπων 
άεί τού πλείονος έφιέμενοι καί νεωτέρων έπιθυμούντες στασιάζοντές 

ίο τε ήσαν έν άλλήλοις αυτοί καί πολεμούντες καί τάκεΐ πάντα συγχύσεως 
τε I καί ταραχής έμπιπλώντες, τούς τε δέσποτας συνέκρουόν τε καί 
συνέβαλλον άλλήλοις καί συνετάραττον τα μεν πρώτα καί λάθρα τού-
τοις προσερχόμενοι καί διαλεγόμενοι παρά μέρος έκατέρφ καί ως τινα 
τών άπορρήτων δήθεν έκφαίνοντες και λόγοις ψευδέσι καί διαβολαΐς 

15 κατ' άλλήλων αυτούς έρεθίζοντες καί όπλίζοντες, μετά δε τούτο καί 
φανερώς άναισχυντούντες ήδη άφιστάμενοί τε τούτων καί αύτομολούν-
τες άφ' έτέρου προς έτερον ξυναφιστώντές τε καί πόλεις και φρούρια, 
ά κατεΐχον, ô δή καί μάλλον τούς δέσποτας κατ' άλλήλων έξέμηνε καί 
ες φανεράν έχθραν κατέστησεν. (2) έπειράθησαν μεν γαρ καί άπαξ 

20 καί δις διαπρεσβευσάμενοι παρ' άλλήλους λόγοις λύειν τα διάφορα καί 
μη πολεμώ' ώς δ' ου προύχώρει κατά νούν αύτοϊς ή πείρα τών χειρόνων 
κρατούντων καί άσύμβατοι διελύοντο, ούτως ήδη καί ές φανερόν κατ-
έστησαν πόλεμον καί καταστάντες έμάχοντο κατά κράτος έσβάλλοντες 
ές την άλλήλων ισχυρώς καί κατατρέχοντες καί ληϊζόμενοι ταύτην καί 

25 χώρας έμπιπρώντες καί φρούρια χειρούμενοι, τα δε καί κατασκάπτον-
τες, καί λείαν έλαύνοντες καί πάσι τρόποις διαφθείροντες το όμόφυλον' 
καί τούτο ήν μέχρι πολλού. | (3) μετά δε τούτο τών τε ταύτη 'Αλβανών 
μεταπεσόντων ές τον δεσπότην Θωμάν τών τε τού δεσπότου Δημητρίου 
καλλιστευόντων αύτομολία καθ' ήμέραν χρωμένων ές αυτόν καί τα 

30 φρούρια ένδιδόντων ύπερέσχεν οΰτος καί τών πλείστων κύριος γεγο-
νώς καταδιώκει τον άδελφόν καί κατακλείει μετά γε τής γυναικός καί 
της θυγατρός ές Έπίδαυρον τήν Λιμηράν, ή δή νύν Μονεμβασία καλεί-
ται. 

4 hiems anni 1459/60 

5 p. 205-207 1—3 S marg 10 πολεμούντες S marg : μαχόμενοι S τάκεϊ πάντα 
Spc : πάντα τάκεί Sac 12 συνέβαλλον edd. (ξυν- Müller) : συνέβαλον S 17 τέ Ssl 
21 μή Ssl : ού S πείρα S 23 κατακράτος S 25 χειρούμενοι, τά δε καί S marg 
27 μέχρι πολλοί S marg : έπί πολύ S άλβανών S marg : ίλλυριών S 
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άποστολή του Άσάνεω ώς βασιλέα παρά του δεσπότου Δημητρίου 

(4) ύπεραλγήσας οΰν τοις γινομένοις ό δεσπότης Δημήτριος και μη 
έχων, ο τι καί δράσειεν (έκινδύνευε γαρ άπάσης έκπεσείν της άρχής) 
έκπέμπει τον Άσάνεα πρέσβιν ώς βασιλέα δεόμενος έπικουρίας καί 

5 βοηθείας τυχεϊν κατά της έπηρείας καί καταδυναστείας του άδελφού. 
καί ταΰτα μέν ές το φανερόν. (5) όμως γε μην διττός ενταύθα φέρεται 
λόγος" οί μέν γάρ φασιν, ώς ούχ ένεκεν βοηθείας άπλής ó δεσπότης 
έξέπεμπε τον Άσάνεα, άλλα κατεγγυώμενός τε τω βασιλεί την θυγα-
τέρα καί την Πελοπόννησον άπασαν ένδιδούς, αυτός δέ τόπον ετερον 

ίο αίτών άντιδοθήναί οί ταύτης έν τη του βασιλέως ές άρχήν. (6) ένιοι 
δ' αΰ ούχ ούτως έχειν διισχυρίζονται, άλλ' ό μέν δεσπότης συμμαχίαν 
αίτήσοντα παρά του βασιλέως εξέπεμψε τον Άσάνεα, άνδρας | επι-
κούρους καί στρατιάν ές βοήθειαν, τον δέ όργήν έχοντα τω τε δεσπότη 
Θωμφ καί τοίς έν τέλει Πελοποννησίων έναντιουμένοις οί τα μάλιστα 

15 καί άμυνόμενον καί άνευ της τού δεσπότου γνώμης ταύτα πεποιηκέναι. 

έκστρατεία τού βασιλέως κατά Πελοποννήσου 

20 (1) πλήν, όπως ποτ' είχε το πράγμα, πυθόμενος ό βασιλεύς τήν τε 
προς άλλήλους σφών αυτών μάχην τε καί διαφοράν καί τον άκήρυκτον 
πόλεμον, ού μόνον δέ αλλά καί ώς ό δεσπότης Θωμάς άθετήσας τάς 

20 προς αυτόν διαλλαγάς έπεκδραμών παρείλετό τινα τών αύτού καί συν-
θήκας μετά τών 'Ιταλών ποιείται καινάς και τούτους ές έπικουρίαν 
καλεί, όργισθείς τε τω γινομένα) καί άμα δείσας περί τη Πελοποννήσω, 
μη έπ' άλλοις γένηται, ούκέτι έν άναβολαϊς το πράγμα τίθησι, άλλ' ώς 
ειχεν ευθύς έαρος έπιλάμποντος ήδη εκστρατεύει ές Πελοπόννησον. 

25 (2) άρας οΰν έκ της Αδριανού παντί τω στρατώ, ίππικώ τε καί πεζικω, 
καί σπουδή έλαύνων έπί τά πρόσω, εβδόμη ήμέρα άφικνεΐται ές Κόριν-
θον καί στρατοπεδεύεται αύτού τρίτην ήμέραν περιμένων τον δεσπό-
την Δη μητριό ν ούτω γάρ εφασαν συντεθεΐσθαι αύτώ παρά τού Άσά-
νεω. (3) δεσπότης δέ εξ Επιδαύρου ήκων ές Σπάρτην αύτός μέν ούκ 

30 άφικνεΐται ές | βασιλέα, εκπέμπει δέ τον Άσάνεα μετά δώρων ότι 
πολλών καί δς άφικόμενος εύθύς εϊσεισιν ώς βασιλέα τή προτεραία 
καί κοινολογησάμενος κατά μόνας εφ' ικανό ν αύτφ τε καί Μαχουμούτει 
έξεισι. 

24 ver anni 1460 

S p. 207—209 1 S marg 5 έπειρείας S 14 τά μάλιστα S marg 16 S marg 
21 έπικουρίαν S 22 τή πελοποννήσω Ssl : τής Πελοποννήσου S 23 έπ' Ssl : ύπ' 
S τίθησι S marg : ποιείται S 31 πρωτεραία S 32 μαχουμούτει S marg : τώ 
πασία S 
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τη δ' ύστεραίςι άμα ή μέρα τον μεν Άσάνεα κελεύει συλλαβείν ó βασι-
λεύς καί έν φυλακή εχειν άδέσμω. (4) αυτός δε άναλαβών την στρα-
τιάν ένέβαλεν ουκ ες την του δεσπότου Θωμά οΰσαν έχθράν, δπερ 
εικός τε ήν καί προσεδοκάτο, άλλ' ές την του δεσπότου Δημητρίου 

5 φιλίαν οΰσαν, έλαύνων ευθύ τού Άργους. ο δη καί τοις πολλοίς ¿βε-
βαίωσε τους προλεχθέντας λόγους καί πιστούς είναι πεποίηκεν, ώς 
οίκοθεν οΰτοι καί παρ' έαυτών έπηγάγοντο τον βασιλέα ένδιδόντες 
έαυτούς τε καί την Πέλοπος διά τε την προς τον δεσπότην Θωμάν καί 
τούς Πελοποννησίους άπέχθειαν, τα δ' άλλα σκηνή καί ύπόκρισις ήσαν 

ίο και πλάσμα, ώς και εκ των μετά ταύτα γέγονε δήλον. 

κατάκλεισις τού δεσπότου Δημητρίου 
έν Σπάρτη ύπό Μάχου μούτεω 

(5) βασιλεύς γαρ παραγενόμενος έν "Αργεί αύτίκα κελεύει Μαχου-
μούτεα στρατιάν ίκανήν άναλαβόντα νυκτός άπελθεΐν ές Σπάρτην και 

15 κατακλεισαι αυτού δήθεν τον δεσπότην Δημήτριον. ό δ' άπελθών καί 
νυκτός όλης όδοιπορήσας άμα ήμέρα καταλαμβάνει τούτον έν Σπάρτη 
καί κατακλείει αυτού | καί πέμψας τον γραμματέα τού βασιλέως Θωμάν 
τον Καταβοληνού λόγους προσφέρει τούτω ειρηνικούς καί φίλιους περί 
τε ένδόσεως έαυτού τε καί τού άστεος, έπ' άγαθοις εσεσθαι λέγων αύτω 

20 τε καί τοις μετ' αυτού το θαρρούντως καταπιστεύσαι αύτόν τε καί την 
άρχήν τω βασιλεϊ καί μη άντιβήναι όλως ή ένδοιάσαΐ" τούτο γαρ ουκ 
είς καλόν εσται αύτω. δεσπότης δε τον Άσάνεα πρώτον εφη απολυ-
θέντα ήκειν παρ' αυτόν τα πιστά φέροντα, και ούτω δράσαι το κελευ-
όμενον. (6) ταύτα δε πάντα, ήπερ εφην, ές το' φανερόν μεν έπλάττοντο, 

25 άλλα δ' ήσαν έν άπορρήτοις καί βεβουλευμένοι και πράττοντες. 

έξέλευσις τού δεσπότου έκ Σπάρτης ές Μαχουμούτεα καί παρά-
δοσις της Σπάρτης καί της ακροπόλεως αυτής 

Μαχουμούτης δέ τον μεν Άσάνεα τα πιστά δούς άπολύει ευθύς, 
συνεκπέμπει δέ αύτω καί Χαμούζεα τον σατράπην έν τοίς μάλιστα 

30 φίλον οντα δεσπότη, οί δέ ές την πόλιν έσελθόντες καί τω δεσπότη 
συντυχόντες έξάγουσι τούτον ές το στρατόπεδον ώς Μαχουμούτεα" ó 

6 προλεχθέντας : 142,7—10 24 ήπερ έφην : 142,6 

S p. 209—210 3—4 όπερ — προσεδοκάτο S marg 11—12 S marg 15 δήθεν S 
marg 24 pro φανερόν aliquid, sed eras. S marg μεν Ssl 25 καί1 Ssl 26—27 
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δέ δέχεται τούτον άσμένως τε και φιλοφρόνως καί μετά της προσηκού-
σης τιμής, παραλαμβάνει δέ καί την πόλιν καί την άκραν αυτήν. 

είσοδος του δεσπότου Δημητρίου ές βασιλέα καί τιμή 
πολλή καί δωρεαί παρά του βασιλέως ές αυτόν μέγισται 

5 (7) τη δ' ύστεραίςι καί βασιλεύς άφικνεΐται | καί αύτίκα μετακαλείται 
τον δεσπότην καί τιμά τούτον ήκοντα τή είσόδω τη παρ' αυτόν ύπανα-
στάς τε τής καθέδρας αύτω είσιόντι ές τήν σκηνήν καί δεξιάν δούς καί 
καθίσας παρ' αύτψ, και πολλά είπών ειρηνικά και φιλάνθρωπα λόγοις 
ήμέροις καί προσηνέσι τούτον παραμυθεϊται άνακτώμενός τε τής δει-

ιο λίας καί τού δέους άπαλλάττων (ήσθάνετο γαρ αυτόν δεδιότα καί 
θορυβούμενον), χρηστάς τε έλπίδας αύτω περί τού μέλλοντος ύποτείνει 
καί άμα θαρρεϊν δίδωσιν, ως πάντα τα παρ' αυτού καλώς εξει καί κατά 
γνώμην αύτω. επειτα καί πολυτρόπως δωρεΐται χρημάτων τε έπιδόσει 
πολλών και πέπλων καί ιματίων πολυτελών, ετι δέ ίππων καί ήμιόνων 

15 καί πολλών άλλων τών εις τήν τότε χρείαν ήκόντων αύτω- μεταπέμπεται 
δέ καί τήν τούτου γυναίκα καί θυγατέρα μετά τιμής εξ 'Επιδαύρου 
έξαποστείλας τών βασιλικών ευνούχων τε ενα και άρχοντα μετά στρα-
τιάς ές παραπομπήν μετά τού Άσάνεω, πάσί τε άλλοις τρόποις σφόδρα 
τιμςί τούτον καί θεραπεύει. 

20 άναχώρησις τού βασιλέως άπό Σπάρτης καί ελασις 
κατά τών άλλων φρουρίων τών προσοίκων αύτη 

21 (1) τέσσαρας δέ ήμέρας αυτού διαγαγών καί τήν τε πόλιν καί τήν 
άκραν έπισκευάσας καλώς καί άσφαλισάμενος φρουράρχην τε έγκατα-
λιπών I καί φρουρούς άνδρας τετρακοσίους τών άπό τής ίδίας αύλής 

25 τά τε άλλα πάντα ένταύθα κατά νοΰν πράξας τε καί καταστησάμενος 
άρας εκείθεν, συνεπαγόμενος άμα οί καί τον δεσπότην Δημήτριον, 
άφικνεΐται ες τι πολίχνιον έρυμνότατον πάντη το παρά τήν ύπώρειαν 
τού μεγάλου ορούς τής Σπάρτης κείμενον ού πόρρω τού άστεος, 
Καστρίον όνομαζόμενον, καί στρατοπεδευσάμενος αυτού πρώτον προσ-

30 φέρει λόγους τοις έν αύτω περί τε ένδόσεως εαυτών τε καί τού πολί-
σματος. οί δέ πιστεύοντες έαυτοΐς τε καί τή έχυρότητι τού φρουρίου 
(ήν γαρ όλως άπότομόν τε καί άπόκρημνον το χωρίον καί τραχύ καί 
άναντες πάντη καί μίαν μόνην πάροδον εχον καί ταύτην τριπλω τείχει 

S p. 210—212 2 παραλαμβάνει bis ser., sed primum eras. S 3—4 S marg (πολή) 
6—7 ύπαναστάς Ssl : έξαναστάς S 7 ές Ssl : προς S 17 έξάποατείλας S τών 
βασιλικών ευνούχων τέ Èva S marg : εύνοϋχον τέ S 20—21 S marg 
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πεφραγμένην τε και κατησφαλισμένην, και αυτοί δέ ήσαν άνδρες λογά-
δες ώσεί τετρακόσιοι) ού παρεδέξαντο τους λόγους του βασιλέως, άλλα 
κλείσαντες τάς πύλας έκαρτέρουν. 

(2) βασιλεύς δ' αύτίκα παρακελευσάμενος τή στρατιά προσέβαλεν 
5 'ισχυρώς τω πολίσματι. οί δε ήμύνοντο μάλα εύρώστως, και οί όπλϊται 

γενναίως άγωνιζόμενοι και προσφιλονεικοΰντες την εισοδον καί την 
άνοδον βιαζόμενοι οί μεν αύτών ισχυρώς | συνωθούμενοι παρά τών 
άνω τοις κοντοίς κατεκρημνίζοντο καί άπώλλυντο, οί δε παμμεγέθεσι 
λίθοις άνωθεν άφ' υψηλού βαλλόμενοι τάς κεφαλάς και συνθλώμενοι 

10 άπέθνησκον καί τέλος άποκρούονται ισχυρώς πεσόντες αύτοϋ που ουκ 
ολίγοι τών άγαθών καί γενναίων ανδρών, όπερ ού μικρώς ήνίασε τον 
βασιλέα" όμως άναχώρησιν σημάνας τότε μέν έπαυσε τού πολεμεΐν. 

δευτέρα προσβολή του βασιλέως κατά του Καστριού Ισχυρά 

(3) τη δ' ύστεραία άμα ήμερα έκτάξας καί όπλίσας καλώς πάσαν τήν 
15 στρατιάν καί λόγοις προτρεπτικοΐς τε καί παρακλητικοίς παροξύνας 

αύτούς άμα καί παραθαρρύνας ες το πολεμεΐν καί άθλα προθείς κάλ-
λιστα τοις καλώς άγωνιουμένοις διαρπαγήν τε τού φρουρίου σημάνας 
έκέλευσε προσβαλεΐν. (4) οί δέ στρατιώται μέγα καί φοβερόν άλαλά-
ξαντες βοή και δρόμω προσβάλλουσιν Ισχυρώς τω πολίσματι- καί γίνε-

20 ται ώθισμός ένταύθα πολύς καί μάχη καρτερά συσταδόν περί το τείχος 
μετά θυμού καί όργής καί κραυγής, καί φόνος ουκ όλίγος τών προ-
μαχομένων, άμφοτέρων άγωνιζομένων | ατάκτως τε καί συν ούδενί 
κόσμφ καί κατακαινόντων άλλήλους άνοικτί, τών μεν βιαζομένων πάσι 
τρόποις εϊσω τού τειχίσματος παρελθεΐν, τών δέ άμυνομένων έρρωμέ-

25 νως καί ουκ έώντων. 

άλωσις τού Καστριού καί 
σφαγαί καί άνδραποδισμός καί κατασκαφή 

(5) τέλος ύπερισχύσαντες οί τού βασιλέως κτείνουσί τε πολλούς 
αύτών καί βιασάμενοι ε'ίσω τού πρώτου καί δευτέρου γίνονται τείχους 

30 καί μαχόμενοι ισχυρώς καταδιώκουσί τε αύτούς καί συνωθούσιν ες τήν 
άκραν- οί δέ ές στενόν κομιδή συνελαθέντες καί μή έχοντες, ö τι καί 
δράσαιεν, ύδατος άπορία καί τών άναγκαίων, άλλ' άπογνόντες τοις 
ολοις παραδιδόασι σφάς αύτούς βασιλεΐ χρήσασθαι, ö τι καί βούλοιτο. 

S p. 212—214 7 άνωδον S 13 S marg 18 προσβαλεΐν Dethier : προσβαλλεϊν S 
προσβάλλειν Müller 26—27 S marg 
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(6) βασιλεύς δέ τους μεν άνδρας έκέλευσεν άποσφαγήναι πάντας ευθύς, 
όσοι περιελείφθησαν τω πολεμώ, τριακοσίους όντας, παϊδας δέ καί 
γυναίκας ήνδραποδίσατο, την δέ πολίχνην κατέσκαψε. 

όρμή του βασιλέως κατά τοϋ Γαρδικίου καλουμένου φρουρίου 
5 έχυρωτάτου 

22 (1) μετά δέ τούτο εφ' έτερον προσελαύνει φρούριον Γαρδίκιον 
καλού μενον άνάλωτον πάντη καί όχυρώτατον" άκρα γαρ ήν ήλ,ί βάτος 
παρά την εΐσοδον τού μεγάλου όρους της Σπάρτης, ô δη Ζυγός λέγεται, 
άκρως άνέχουσα | καί ύπερκειμένη κρημνώ τε μεγίστω καί φάραγγι 

10 βαθείςχ, εν κύκλω πάντοθεν περιειργομένη καί κατησφαλισμένη, μια δή 
μόνη παρόδψ καί ταύτη βραχείς την εΐσοδον έχουσα, παρ' ô καί πολύ 
τι πλήθος των άστυγειτόνων, άνδρών τε καί γυναικών καί παιδιών, 
ένταύθα συγκαταπεφευγός ήν διά το άσφαλές τού χωρίου, τούτο δ'ήν 
αύτοΐς όλεθρος προφανής. 

15 πολιορκία τού Γαρδικίου και λόγοι περί ένδόσεως 

(2) βασιλεύς γαρ έλάσας ταύτη καί στρατόπεδον θέμενος τα μέν 
πρώτα λόγοις έπειράτο τούτους ύπαγαγέσθαι σώς είναι βουλόμενος 
καί κακών άπαθεϊς' ώς δ' ουκ έπειθε, κύκλω περιοχών αύτούς τω 
στρατώ καί κατακλείσας ισχυρώς έφύλαττε λιμφ καί δίψει τούτους 

20 έκπολιορκήσαι βουλόμενος καί μη ές χωρία άπόκρημνα καί άνάντη 
εική καί μάτην άπολλύναι τους στρατιώτας. 

άλωσις τού Γαρδικίου καί σφαγαί καί άνδραποδισμός 

(3) οί δέ μίαν δή καί μόνην ήμέραν κατακλεισθέντες αυτού ούκέτι 
άντέχειν ήδύναντο, άλλα λιμφ καί δίψει καί πνίγει καύματος θέρους 

25 ώρς* και τη άλλη κακοπαθίςι πιεζόμενοι άτε πλήθος οντες πολύ άνδρών 
τε καί γυναικών καί παιδίων καί ές βραχυτάτην άκραν συνελαθέντες, 
ύδατος άπορίςι καί σπάνει | τών άναγκαίων καί μηδεμίαν έπικουρίαν 
ποθέν ή έχοντες ή ολως εξειν έλπίζοντες, καί άκοντες προσχωρούσι τώ 

24 aestas anni 1460 

S p. 214—216 4—5 S marg 12 άστυγειτόνων Ssl : άστυγειτώνων S 15 S marg 
21 άπολλϋναι S 22 S marg 25 άττε S 26 συνελαθέντες S marg : συνειληθεντες 
S 27 post άναγκαίων exh. διεφθείροντο άπολλΰμενοι οΰν κακώς, sed induxit S 
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βασιλεί καί παραδιδόασι σφάς αυτούς καί άνευ όμολογίας. (4) βασι-
λεύς δέ καί τούτους πάντας άπέκτεινε, παίδας δε καί γυναίκας ήνδρα-
ποδίσατο, το δέ φρούριον κατέσκαψε. 

αίτίαι δι' άς έποίησε τάς σφαγάς έν 
5 τοίσδε τοις φρουρίοις ó βασιλεύς 

τούτο δ' έποίησεν έν τοις φρουρίοις τοίσδε όργήν εχων καί μήνιν 
δικαίαν τοις μεν, ότι προκαλουμένου σφάς έπί συμβάσεις αυτού ώστε 
μηδένα κίνδυνον έν τω πολεμώ τοις στρατιώταις γενέσθαι ούχ ύπήκου-
σαν, άλλ' εΐλοντο μάλλον τον πόλεμον, έν φ πολλούς καί άγαθούς 

ίο άνδρας άποβεβλήκει, τοις δέ Ίλλυριοίς οΰσι τοίς πλείοσι διά τε τάς 
δυστροπίας αυτών καί τάς συνεχείς έπαναστάσεις τε καί κλοπάς καί 
ληστείας, καί άμα θροήσαι πάντας καί καταπλήξαι βουλόμενος και ές 
φόβον οτι πλείστον καί άγωνίαν έμβαλείν ώστε μηκέτι άντιβαίνειν 
έθέλειν μηδέ τολμάν όλως άπαυθαδίζεσθαι τού λοιπού, άλλά προσ-

15 χωρείν έτοίμως αύτω θηρωμένους την σωτηρίαν. ô δήτα καί γέγονεν. 

έλασις τού βασιλέως έπί τά πρόσω της Πελοποννήσου καί 
προσχώρησις των φρουρίων έκούσιος καί κατάσχεσις πάσης 

(5) ορμηθείς γαρ έκείθεν | ó βασιλεύς καί προσελαύνων έπί τά πρόσω 
της χώρας ούκέτι άντιβαίνον ειχεν ουδέν ούδαμού, άλλα πάντα οί 

20 προσεχώρει έτοίμως τά πλείω σχεδόν καί άνευ όμολογίας προλαμβά-
νοντα τά πολλά καί την αυτού εφοδον" καί πόλεις καί φρούρια καί 
πάσα ή έν ποσίν εικε καί ύπεχώρει προς τον τούτου δρόμον καί την 
όρμήν. ούτως άπαντα κατεπτήχει καί προσεχώρει, πλην εί μή πού τίνες 
κουφότητι γνώμης άντέβησαν, οΐ καί παρά πόδας τοις οπλοις έσωφρο-

25 νίσθησαν. καί μέντοι καί βασιλεύς το άπό τούδε πάσι προσεφέρετο 
καλώς τοις γε τοιούτοις καί πάντας έφύλαττε σώς έν τοίς ύπάρχουσι 
πάσι καί άσινείς όλως τών άπό της στρατιάς καί τού πολέμου κακών. 

έπισκευή τών έπικαίρων φρουρίων καί 
φυλακή καί τών μή τοιούτων κατασκαφή 

30 (6) περιϊών δέ πάσαν τήν Πέλοπος καί χειρούμενος, όσα μέν έδόκει 
οί τών τε φρουρίων καί πολισμάτων επιτήδεια είναι καί άσφαλή καί 

S p. 216—217 4—5 S marg 13 μηκετι S 16—17 S marg 25—26 πάσι — τοιοΰ-
τοις καί S marg 28—29 S marg 
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προς φυλακήν ικανώς εχειν της χώρας, έπεσκεύαζε φρουροΐς και 
φρουράρχαις καί αιτήσει και οπλοις καί πάσιν άλλοις έξήρτυε, οσα δε 
μή έδόκει, κατέακαπτε, τους δ' οίκήτορας εΐα μένειν έν τοις αυτών καί 
οίκεϊν ώσπερ κώμας, ένίους δε αυτών καί άποικίσας ήγαγεν ες την | 

5 Κωνσταντίνου. 

23 (1) καί τα μεν αύτοϋ βασιλέως οΰτως είχε, δεσπότης δε Θωμάς, 
επειδή την άρχήν έπύθετο την ές Πελοπόννησον εφοδον του βασιλέως, 
έπισκευάσας τέ τινα τών αύτοϋ φρουρίων καλώς καί φύλακας έγκατα-
στήσας αύτοΐς αυτός ές Μαντίνειαν άπελθών, πολίχνην παράλιον, μετά 

10 γε της γυναικός καί τών παίδων και τών άρχόντων ένίων και κατα-
κλείσας έαυτόν εκεί περιέμενεν άποσκοπών του πολέμου το πέρας. 
(2) ήλπιζε γαρ μή οΰτω φςχδίως ένδώσειν πάσαν τήν Πέλοπος χώραν 
τε οΰσαν έχυρωτάτην φύσει καί πόλεις έχουσαν όχυράς καί φρούρια 
έρυμνά καί δυσάλωτα, άλλα καί τινα τών φρουρίων ή τών πολισμάτων 

15 περιλειφθήσεσθαι τω πολεμώ περιγενόμενα, καί ούτω πάλιν εξειν αυτός 
ελπίδα τινά και καταφυγήν έν Πελοποννήσφ. 

φυγή του δεσπότου Θωμά ές Κέρκυραν 

έπεί δέ ειδε πάντα χειρούμενα καί πόλεις καί φρούρια τα μέν έξ 
έπιδρομής βία τοις οπλοις, τά δε έκόντα προσχωρούντα καί χωρίς 

20 άνάγκης ήστινοσούν, καί πάσαν τήν Πέλοπος άνευ μέντοι γε δυοιν ή 
τριών πόλεων Ενετικών σχεδόν ήδη κατειλημ|μένην καί έχομένην, τότ' 
ήδη πάντων άπογνούς τών αυτού πραγμάτων έμβάς ές πεντηκοντόρους 
δύο συν άμα γυναικί καί τέκνοις καί τισι τών άρχόντων ωχετο ές Κέρ-
κυραν άποπλεύσας. όσοι δέ τών άρχόντων ήσαν έν φρουρίοις καί 

25 πόλεσιν άρμοσταί, καταλιπόντες ταύτα ύπεξέφυγον ές τάς τών Ενετών 
πόλεις, Κορώνειαν καί Μεθώνην καί τάς λοιπάς, καί διεσώθησαν έκεΐ. 

σημείωσαι τής τε χώρας τήν έπιτηδειότητα καί 
τήν άρετήν τών προγεγονότων άνδρών έν αύτη 

(3) καί ούτω πάσαν τήν τού Πέλοπος χώραν ó βασιλεύς έχειρώσατο 
30 έργον μέγα δράσας καί θαυμαστόν έν ούτω βραχυτάτψ καιρώ' ούπω 

γαρ έξήκει το θέρος όλον καί πάσα εΐχετο, πόλεις τε όχυραί καί 
φρούρια έρυμνά καί πολίχνια έγγύς που διακόσια καί πεντήκοντα, 
χώρα τών ονομαστών άνωθεν καί ένδοξων καί πλείστα καί κάλλιστα 

S p. 217—219 3 οίκήτορας Spc (-ο- in ras.) 4 ώσπερ S marg : κατά S 17 S marg 
21 καί έχομένην Ssl 27—28 S marg 33 χώρα S 
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εργα καί μέγιστα δή έν τοις κατ' αυτήν έπιδειξαμένη καιροΐς καί τρό-
παια λαμπρά άπό βαρβάρων τε καί Ελλήνων άναστήσασα καί αποικίας 
πολλάς άποικίσασα άρξασά τε πολλών καί πόλεων καί γενών εν τε 
'Ασία και Ευρώπη καί δή καί Λιβύη καί νήσων τών μεγίστων άνδρας 

5 τε προδείξασα πάσιν επί τε | φρονήσει καί άνδρείςι καί στρατηγία και 
τή λοιπή άρετή καί δή καί εύεξίςι καί ρώμη σωμάτων κρατίστους τε 
και τελεωτάτους δια πάντων και οίους ουκ άλλη τών άπασών ουδεμία 
πλήν γε δή της 'Ρωμαίων θέσεώς τε λαχοϋσα άριστης τε καί έπικαιρο-
τάτης èv πάσι, γής τε και θαλάττης ö τι κράτιστον. 

10 24 (1) τα μεν δή κατά τήν μεγάλη ν τε και περιώνυμον χώραν του 
Πέλοπος, υπό 'Ρωμαίοις τε οΰσαν άνωθεν καί ες δεύρο καλώς υπ' αυτών 
άρχθεΐσαν τήν πάσαν έλπίδας τε ού μικράς ύποτείνουσαν άεί καί 
'Ρωμαίοις καί Ίταλοΐς όψέ ποτε καί έν καιροϊς τοις προσήκουσιν ωφε-
λείας καί βοηθείας δίς τε τειχισθεΐσαν τον Ίσθμόν έν τοις ήμετέροις 

15 καιροΐς καί πάλιν παρά πόδας κατερριφθεϊσαν πολέμω ύπό Μωράτεω, 
του βασιλέως πατρός, οΰτως έτελεύτησε. 

(2) βασιλεύς δε τα έν αύτη πάντα καλώς τε καί ώς ην αύτω κατά 
νούν πράξας, ες τε φυλακήν φημι καί τήν άλλην άσφάλειαν, σατράπην 
τε πάσης τον Άμάρην καταλιπών καί λείαν οτι πλείστην έλάσας τε 

20 αύτός καί τή στρατιά διαδούς εξεισι τού 'Ισθμού εχων μεθ' έαυτού καί 
τον δεσπότην Δημήτριον | συνάμα γυναικί τε καί θυγατρί καί τοις 
κατακολουθήσασι τών άρχόντων. 

άφιξις τού βασιλέως ές τήν 'Αδριανού 

(3) γενόμενος δ' έν Λεβαδίςι τον μεν δεσπότην συν τοις αυτού παρα-
25 δούς άρχουσί τε καί στρατιώταις εις τε ύπουργίαν καί φυλακήν έκέ-

λευσε σχολή καί βάδην Ιέναι καθ' όδόν άναπαυομένους διά τε τάς 
γυναίκας καί τα παιδία καί τήν άλλην τούτων άποσκευήν τε καί θερα-
πείαν. (4) αυτός δε άρας έκείθεν συν τή ίδίςι αυλή (τήν γαρ στρατιάν 
διαφήκε πάσαν) έπορεύετο καί άφικνείται ές τήν 'Αδριανού φθινο-

30 πώρου μεσούντος ήδη κάκεΐ περιμένει, μετ'ού πολλάς δε ήμέρας παρα-
γίνεται καί ό δεσπότης Δημήτριος. 

S p. 219—221 4 νήσων τών μεγίστων Spc (-ήσων et -ων in ras.) 5 έπί Spc (in ras.) 
8 πλήν γε δή της φωμαίων S marg 14 Ίσθμόν edd. : ίσμόν S 15 παραπόδας S 
κατερριφθεϊσαν S : καταρριφθεϊσαν Müller (sed cf. 90,10) ύπομωράτεω S 19 
άμάρρην S 23 S marg 
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διόρθωσις του δεσπότου παρά του βασιλέως καί παράσχεσις 
αύτφ των τε νήσων καί Αίνου εις άρχήν καί έτερων 

βασιλεύς δε προΰργου τοι ποιούμενος την τούτου θεραπείαν τε καί 
διόρθωσιν ευθύς μετακαλείται Μαχουμούτεα καί Ίσάακον και κοινή 

5 συνδιασκεψάμενος δίδωσι σατραπείαν τφ δεσπότη εις τε αρχήν άμα 
καί πρόσοδον τάς τε έν Αίγαίω νήσους, "Ιμβρον καί Λήμνον καί τα 
καταλειφθέντα Θάσου καί Σαμοθράκης (προαπφκίσθη γαρ το πλέον 
τούτων ές το Βυζάντιον)' ήν δέ των νήσων τούτων σύμπας ó έτήσιος 
φόρος άργυρίου κέρμα νενομισμένον βασιλικόν μυριάδες τριάκοντα. | 

10 (5) όμοίως δίδωσι καί τήν Αινον αύτφ, πόλιν λόγου άξίαν καί πολλοίς 
εύθηνουμένην καλοίς èv τη παραλία τε τής Θράκης κειμένην αυτού που 
περί τάς έκβολάς τού Εύρου ποταμού καί κοινόν έμπόριον οΰσαν τής 
περιοικίδος άπάσης τε καί πλησιοχώρου διά τε τούς λιμένας καί τήν 
άλλην αυτής έπιτηδειότητα, ήπερ και πρόσθεν εφημεν. (6) δίδωσι δέ 

15 σύν γε τή τάξει πάση καί ταϋς προσόδοις, ας άπεφέρετο ó ταύτης 
πρόσθεν έπαρχων Παλαμήδης ó Γατελιούζεω' ήσαν δέ καί αύται τού 
αύτού βασιλικού κέρματος ετεραι τριάκοντα μυριάδες. 

ορα φιλοτιμίαν τού βασιλέως 

άπέταξε δέ αύτφ καί τρεις τού έτους λαμβάνειν άπό τού τής Άδρι-
20 ανού άργυροκοπίου έτέρας μυριάδας δέκα ώστε συμπάσας είναι τάς 

διδομένας αύτφ ετησίως παρά τού βασιλέως ές πρόσοδον άργυρίου 
κέρμα μυριάδας έβδομήκοντα. (7) ταύτά τε οΰν πάντα δούς αύτφ καί 
ετερα πλείστα έπιδαψιλευσάμενός τε καί δωρησάμενος αύτού κατα-
λείπει. 

25 αυτός δέ φθινοπώρου λήγοντος ήδη άφικνεΐται ές το Βυζάντιον 
παραχειμάσων αύτού. καί ογδοον δή καί έξηκοστόν ετος προς τοις 
έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις ολοις ήνύετο, δέκατον | δέ τής 
αρχής τω βασιλεί. 

2 6 - 2 8 finis anni 1459/60 

14 ήπερ καί πρόσθεν εφημεν : 103,9-104,20 

S p. 221—223 1—2 S marg (έτέρων vix legitur) 4 μετακαλείται Spc (μετα- in ras. 
et -ται si) post μαχουμούτεα ser. τε, sed eras. S 6 καί πρόσοδον S marg : καί 
άνάπαυσιν S 7 προάπωκίσθη S 11 εύθυνουμένην S τέ Ssl 12 εΰρου S 14 
εφημεν S : εφαμεν Müller 15 &ς bis ser. S 18 S marg 19 τρεις S (cf. Jannaris 
§ 650) : τρις Grecu : τρεις-)· Müller 23 έπιδαψηλευσάμενός S 26 ογδοον Spc (όγδο-
in ras.) 27 έννακοσίοις τέ καί έξακισχιλίοις Spc : έξακισχιλίοις τέ καί έννακοσίοις 
Sac δέκατον Spc (δέκα- in ras.) 
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ΚΡΓΓΟΒΟΥΛΟΥ 
ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 

περιέχει ήδε προσχώρησιν Σινώπης πόλεως και πάσης άρχής του 
Ίσμαΐλου και προσχώρησιν Τραπεζοΰντος και πάσης της έν αυτή 

5 άρχής και τοϋ βασιλέως αυτής, ετι δε την Γετών έπανάστασιν και 
δουλείαν την τε της Λέσβου άλωσιν πάσης και πρώτην έσβολήν τοϋ 
βασιλέως κατά τής Βόστρων και καταστροφήν και άλωσιν πάσης, 

χρόνου πλήθος ετη τρία. 

S p. 223 3 προσχώρησι S 5 τοϋ Ssl 5 ετι — 8 τρία S marg 
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1 (1) βασιλεύς δέ γενόμενος εν Κωνσταντινουπόλει καί μικρόν άνε-
θείς στρατιάν αύθις ήγειρε πλείστην καί στόλον μέγα έξήρτυε κατά γήν 
τε καί θάλατταν καί όπλα καί μηχανάς κατεσκεύαζε καί πάσαν άλλην 
έξεπλήρου χρείαν πολεμικήν. ήν δέ οί ή παρασκευή αύτη καί ό στόλος 

5 τής έκστρατείας ές Τραπεζούντα τε καί Σινώπη ν. 
(2) ή γαρ Τραπεζούς ήν μεν το παλαιόν πόλις μεγίστη τε καί καλ-

λίστη, άλλα δή καί πρεσβυτάτη των Ελληνίδων, 'Ιώνων άποικος ούσα 
καί 'Αθηναίων, κειμένη δ' έν καλώ τής 'Ασίας έν τω προς ήλιον 
άνίσχοντα μυχώ τοϋ Εύξεινου Πόντου παράλιος νέμεται χώραν άρί-

10 στην τε καί πλείστην και πάμφορον καί πολλής έπάρχει τής περιοι-
κίδος. καταστάσα δέ γε το έξ αρχής κοινόν έμπόριον τής άνω 'Ασίας, 
λέγω δή 'Αρμενίας τε και Άσ|συρίας καί τής άλλης πλησιοχώρου, 
ήκμασεν έν τοις άνω χρόνοις καί πλούτον εσχε πολύν καί δύναμιν 
πλείστην καί δόξαν περιεβέβλητο και των ονομαστών ήν ου τοίς εγγύς 

15 μόνον, άλλα δή καί τοις πόρρω. 

ορα πραγμάτων μεταβολήν 

(3) τού χρόνου δε προϊόντος κατά μικρόν καί τών έν Άσίςι πραγμά-
των άλλοτε άλλως εχόντων τε καί μεταβαλλομένων καί βασιλειών τών 
μεν καταλυομένων τε καί άνηρημένων, τών δ' άνισταμένων ήδη, καί 

20 πόλεων καί χωρών τών μεν κατεστραμμένων τε καί ήφανισμένων τελεί-
ως, τών δ' έπιγινομένων τε καί οίκιζομένων αύθις, ήψατο καί ταύτης 
μεταβολή προς καιρόν καί πάλιν άνακτησαμένη τε έαυτήν οτι τάχιστα 
καί εις τήν προτέραν εύδαιμονίαν τε καί κατάστασιν έπανελθούσα δια-
γέγονε το έξ έκείνου άσινής πάντη καί μηδενί προσκόψασα δυσχερεΐ. 

25 (4) έν δε τοις ύστέροις καί προ ήμών ολίγον καιροϊς καί βασίλειον 
κατέστη ενός τών έκ τού βασιλείου γένους 'Ρωμαίων τών Κομνηνών, έκ 
Βυζαντίου μεταπεσόντος αύτού καί εργα πλείστα καί κάλλιστα έν αυτή 
έπιδειξαμένου καί πολλών τών πέριξ γενών καί πόλεων άρξαντος" καί 
κατήχθη ή τούτων διαδοχή τε καί βασιλεία ές δεύρο ειρηνική πάντη 

30 καί άστασίαστος τών τε | βασιλέων είρηνευόντων τε καί όμονοούντων 
τών τε ένδον ήρεμούντων τών τε εξω γενών τών μέν υπακουόντων, τών 
δε ένσπόνδων όντων αύτοίς. 

(5) μετά ταύτά γε μήν στάσεσί τε καί έμφυλίοις χρησαμένων αυτών 
καί κατ' αλλήλων τών έκ τού γένους μανέντων ένόσησε καί αύτη μετά 

35 τών άλλων καί τελευτώσα τοις ολοις κακώς άπήλλαξε τών τε βασιλέων 

S p. 223-225 2 μέγα S : μέγαν Müller Dethier 9 χώραν S 11 εξαρχής S 16 
S marg 25 καί προ ήμών όλίγον καιροΐς S marg : καί κάτω καιροΕς S 26 έκ1 

Ssl τών Κομνηνών S marg 
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καί των ένδον, ήπερ εφην, στασιαζόντων τε καί μαχομένων καί δια-
τιθέντων άλλήλους κακώς των τε πλησιοχώρων έθνών δια τάς συνεχείς 
στάσεις έπανισταμένων τε αύτη καί κατατρεχόντων πολλάκις καί 
ληϊζομένων καί βλαπτόντων τα μέγιστα. 

5 (6) τοίνυν, εως μεν τα της Κωνσταντίνου καλώς έφέρετο καί 'Ρωμαίοι 
ταύτην εχοντες του πορθμού κύριοι ήσαν καί ό Βόσπορος ήν ου δια-
βατός καί ó Εύξεινος Πόντος όλως απλωτός ήν τώ μεγάλω στόλω του 
βασιλέως, άντεΐχε καί αΰτη μετά των άλλων καί άνέφερε τάς αύτής 
άκαιρίας φυλάττουσα την έλευθερίαν ώς δυνατόν καί μηδέν τοσούτον 

ίο παραβλαπτομένη τοίς έμφυλίοις κακοΐς. έπεί δέ γε τα πράγ|ματα 
μετέπεσε και ή Κωνσταντίνου χειρί πολλή καί δυνάμει έκπολιορκη-
θεϊσα ύπό του μεγάλου βασιλέως έάλω και ό πορθμός γέγονεν ύπ' 
αύτω καί ή προς τον Εύξεινον Πόντον καί τάς έκεΐσε πόλεις όδός 
ήνοίγη λαμπρώς κατά γην τε και θάλασσαν, τηνικαύτα δη και αΰτη 

15 μετά των άλλων εκλινε καί κατακούειν ήρξατο καί οί èv αύτη βασιλείς 
ύποκύψαντες τώ μεγάλω βασιλεί γεγόνασι φόρου υποτελείς. 

(7) εως μεν οΰν είρηνεύοντές τε ήσαν αύτοί τε ές άλλήλους καί τον 
δασμόν άπεδίδουν καί νεωτέρων πραγμάτων ούχ ήπτοντο, έτύγχανον 
καί αύτοί του βασιλέως ειρηνικού' έπεί δέ αύτοί τε έν άλλήλοις διεστα-

20 σίασαν καί τον δασμόν ού πάνυ φςιδίως παρεΐχον πρός τε τους πλησιο-
χώρους αύτοΐς βασιλείς των τε Τιγρανοκέρτων καί 'Αρμενίων καί 
Μήδων Χασάνεα τον Τομήριος καί δή καί 'Ιβήρων έπιγαμίας εχοντες 
έδόκουν καινότερά τινα πράττειν καί νεοχμοϋν ές τάς μετά του βα-
σιλέως σπονδάς (ού γάρ έλάνθανον ταύτα ποιούντες), τηνικαϋτα δή 

25 καί ό βασιλεύς όργή ληφθείς τήν έκστρατείαν κατ' αύτών έποιεϊτο 
προκαταλαβεϊν τε καί προκατασχεΐν τούτους βουλόμενος πρίν τι καί | 
νεώτερον πράξαι. 

όρμή τού βασιλέως κατά Τραπεζούντος 
καί Σινώπης κατά γήν τε καί θάλασσαν 

30 2 (1) παρασκευασάμενος ούν χειμώνος καλώς, έπειδή εαρ ύπέφαινεν 

30 ver anni 1461 

1 ήπερ έφην : 152,33-34 

S p. 225—227 7 άπλοτος S ad 10—12 spectans ση(μείωσ)αι S marg 11—12 έκ-
πολιορκηθεϊσα S marg : κυκλωθεΐσα S 16 ύποκύψαντες S marg : σπεισάμενοι S 17 
τε1 Ssl 18 καί νεωτέρων — ήπτοντο S marg 22 τον τομήριος S marg 23 τινα 
Ssl νεωχμοϋν S τοΰ Ssl 28—29 S marg (29 καταγην) 
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ήδη, πρώτα μεν τον κατά θάλατταν στόλον έξήρτυεν ές άναγωγήν' 
ήσαν δέ τριακόσιαι μάλιστα που των νεών στρατιώτιδές τε καί μάχιμοι, 
τριήρεις τε μακραί καί πεντηκόντοροι καί πλοία κατάφρακτα, πάρεξ 
των σκευαγωγών και των φερόντων τάς μηχανάς των τε κατ' έμπορίαν 

5 ή χρείαν άλλη ν άφικνουμένων. (2) ένέθηκε δ' αύταις οπλα παντοία 
καί πλείστα, άσπίδας τε και θυρεούς καί κράνη καί δόρατα, ετι δε 
θώρακας τε καί άκόντια καί βελών διαφόρων πολύ τι χρήμα, τών τε 
άπό τόξων άφιεμένων καί τών άλλων μηχανών, καί δή καί άφετήρια 
πλείστα καί πολλά άλλα τών ές τειχομαχίαν έπιτηδείων. ένεβίβαζε δέ 

ίο καί άνδρας ότι πλείστους εύρωστοτάτους τε καί εύοπλοτάτους καί τά 
προς πόλεμον ίκανώς παρεσκευασμένους καί έμπειροτάτους έπιστήσας 
αύτοις καί ήγεμόνας τού στόλου παντός καί στρατηγούς αυτοκράτορας 
Κασίμην τε τον σατράπην Καλλιουπόλεως καί Ίαγούπην άνδρα τά τε 
ναυτικά έμπειρότατον καί τών κατά θάλατταν στρατηγόν άριστον. 

15 (3) έξαρτύσας οΰν καί όπλίσας πάντα τον στόλον καλώς έξέπεμπεν. 
ó δ' άνήγετο δια τού Βοσπόρου επί τον Εύξεινον | τάχει τε πολλώ και 
βία καί ρύμη φερόμενος ßofj τε συμμιγεΐ καί άλαλαγμώ καί είρεσία 
καί άντιφιλοτιμήσει ές άλλήλους χρωμένων τών έπιβατών καί φόβον 
πολύν καί άγωνίαν παρέχων, καθ' ους άν γένοιτο, καί πάντας έκπλήτ-

20 των τω παραλόγω τής θέας. καί ó μεν κατά θάλατταν στόλος ούτως. 

διάβασις τού βασιλέως άπό τής Ευρώπης 
εις τήν Άσίαν σύν ταις δυνάμεσι 

3 (1) βασιλεύς δέ τάς Ευρωπαίας δυνάμεις συνεκρότει τε καί διεβί-
βαζεν ές τήν Άσίαν, ίππικάς τε καί πεζικάς, ετι δέ ϊππων τε καί ύπο-

25 ζυγίων καί ήμιόνων άχθοφόρων καί καμήλων πολύ τι χρήμα καί πάσαν 
άλλην τού πολέμου χρείαν τε καί παρασκευήν. ώς δέ άλις ειχε τής 
τούτων διαβάσεως, τότ' ήδη καί αυτός διαβαίνει καί προσελαύνων δια 
τής Βιθυνίας άφικνεΐται ές τήν Προυσίου, ου δή καί τάς τής 'Ασίας 
δυνάμεις εύρε πάσας συνηθροισμένας. (2) διαγαγών δέ ού πολλάς 

30 ημέρας αυτού καί τινα τών έν χρείςι καταστησάμενος καί τον στρατόν 
έξαρτύσας άπαντα σπείσας τε τω τάφω τού πατρός καί τά νενομισμένα 
τελέσας αύτώ μεγαλοπρεπώς καί δώροις οτι γε πλείστοις καί άνα-

S p. 227-228 4 έμπορείαν S 6 θυραιοίις S 10 post πλείστους circiter 15—18 
litt. eras. S 11 ίκανώς παρεσκευασμένους S marg : ευ έχοντας S 12 ήγεμόνας Spc : 
ήγεμόνα Sac στρατηγούς αυτοκράτορας Spc : στρατηγόν αυτοκράτορα Sac 13 τε1 

Ssl 13—14 καί ίαγούπην — άριστον S marg (post ίαγούπην circiter 3 litt, eras.) 20 
καταθάλατταν S 21—22 S marg (22 συνταϊς) 23 συνεκρότει τε και S marg 26 
παρασκευήν S marg : άποσκευήν S 29 εΰρε S marg : είχε S 31 άπαντα S marg 
post νενομισμένα exh. μνημόσυνα, sed del. S 32 τελέλέσας S 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ 2,1-3,4 155 

θήμασι κοσμήσας καί στεφανώσας αυτόν αρας εκείθεν ήει δια της 
Γαλατών τε καί Παφλαγόνων. 

ορα τον άριθμόν της στρατιάς 

(3) ην δέ οί ή στρατιά, ώς έλέγετο, | ίππος μεν έξακισμυρία, πεζός 
5 δέ ούκ έλάσσων όκτακισμυρίων άνευ μέντοι γε των σκευοφόρων και 

των άλλως έπομένων τη στρατιφ. 

ελασις του βασιλέως επί Σινώπης 

διελάσας δε ταύτας τε καί την Καππαδοκών καί διαβάς τον "Αλυν 
γίνεται κατά Σινώπην, πόλιν παράλιον καλλίστην τε καί πλουσιωτάτην 

10 τών έν τω Εύξείνφ Πόντω καί πλείστης δή καί άριστης χώρας επ-
άρχουσαν. 

σημείωσαι περί της πόλεως ταύτης όποια τις ήν 

ή δή κοινόν έμπόριον ούσα της περιοικίδος άπάσης καί δή καί 
μέρους ούκ ολίγου της κάτω 'Ασίας καί πολλοίς εύθηνουμένη τοις άγα-

15 θοϊς, οσα φέρουσιν ώραι καί γή καί θάλασσα — τό μέγιστον ό χαλκός 
έστιν, δς άφθονος άνορυττόμενος αύτού γεωργεΐται καί διαδιδόμενος 
πανταχού τής 'Ασίας τε καί Εύρώπης καί διατιθέμενος προσόδους 
μεγάλας χρυσού καί άργύρου παρέχει τοις έν αύτη. (4) εϊχε δέ αύτής 
τήν άρχήν προ χρόνων πολλών Ίσμαήλος, άνήρ δυνατός τε καί τών εύ 

20 γεγονότων παρ' αύτοϊς, πατρικήν άνωθεν κεκτημένος ές αυτόν κατιού-
σαν έκ διαδοχής. 

έπί ταύτην ούν έλάσας ó βασιλεύς στρατόπεδον τίθησιν εύρίσκει δέ 
και τον κατά θάλατταν | στόλον αύτω έφορμούντα τοις λιμέσιν αύτής· 
έκ συνθήματος προλαβόντες γαρ οί στρατηγοί κατήραν καί κρατήσαν-

25 τες τών τε λιμένων καί τού ισθμού πάσαν έν κύκλω περιέσχον ταϊς 
ναυσί τήν τε πόλιν καί τήν νησίδα- χερρόνησος γαρ ήν. 

S p. 228-230 3 S marg 7 S marg (σινώπης corr. e συνώπης) 8 αλιν S 12 
S marg (ταύτης scripsi : ταΰ S : Σινώπης Dethier) 14 εύθυνουμένη S 24 έκ συν-
θήματος S marg 26 νησίδα S χερόννησος S 
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έξοδος του Ίσμαήλου ές βασιλέα καί συνθήκαι 
μετ' αύτοΰ καί παράδοσις της πόλεως 

(5) Ίσμαήλος δέ την άθρόαν εφοδον του βασιλέως ιδών την τε κατά 
γήν και θάλατταν στρατιάν περιστοιχήσασαν την τε πόλιν καί έαυτόν 

5 έξεπλάγη τε τω γινομένψ καί, τί δει ποιεΐν ες το παρόν, έσκόπει. 
εδοξεν ούν αύτφ σκοπουμένω βέλτιον είναι αυτόν έξελθόντα τφ βα-
σιλεϊ συντυχεΐν καί τάς αίτιας της κατ' αύτοΰ έφόδου μαθεϊν τε καί 
διαλύσασθαι, εϊ γε δύναιτο. καί δή δώρα πλείστα τε καί πλείστου άξια 
έτοιμασάμενος έξεισιν ές βασιλέα. (6) ό δέ δέχεται τούτον ήμέρως καί 

ίο φιλανθρώπως καί προσαγορεύει φιλίως καί δεξιοϋται καί τιμςχ ταϊς 
πρεπούσαις τιμαίς. ές λόγους δέ καταστάντες τους περί τε της άρχής 
καί της πόλεως και πολλά είπόντες καί κοινολογησάμενοι μετ' άλλήλων 
έκάτερος άναγκαία καί δίκαια τφ τε καιρφ καί έαυτοϊς λυσιτελή τε καί 
πρόσφορα τέλος συμβαίνουσιν έπί τοίσδε | καί διαλύονται είρηνικώς 

15 καί φιλίως. 

σημείωσαι δ ελαβεν Ίσμαήλος άντί Σινώπης 

(7) καί ό μεν βασιλεύς λαμβάνει την τε πόλιν Σινώπην καί την ταύτη 
πάσαν τού Ίσμαήλου άρχήν, άντιδίδωσι δέ αύτφ σατραπείαν έν τή 
Ευρώπη τήν των Σκοπίων καλουμένην ομορον ούσαν τη Τριβαλλών, 

20 χώραν άρίστην τε καί παμφορωτάτην καί κατ' ούδέν άποδέουσαν τής 
αύτού καί προσόδων ενεκα και άρχής καί τής άλλης διαίτης καί 
άναπαύσεως. 

αίτίαι δι' άς έλαβε Σινώπην ό βασιλεύς 

(8) ό γάρ τοι βασιλεύς αΐτίαν μεν ούδεμίαν έπιφέρειν είχε τφ 
25 Ίσμαήλω, πάνυ δέ προύργου τήν τε Σινώπην καί τήν ταύτης κατάσχε-

σιν έποιειτο πόλιν τε ούσαν λόγου άξίαν έν έπικαίρω τε κειμένην τής 
έν τφ Εύξείνω Πόντψ Άσιανής παραλίας καί λιμένας εχουσαν άσφα-
λείς καί παραπέμπειν δυναμένους καλώς τόν τε στόλον καί τα πλοία 
τού βασιλέως ές Τραπεζούντα τε καί την άνω πάσαν παραλίαν τού 

30 Πόντου καί τάς έκείσε πόλεις, άλλως τε δή καί έν μέση τη χώρςχ τού 
βασιλέως κειμένην ούκ έδόκει αύτφ άσφαλές είναι κατά πολλά ύφ' 

S p. 230-231 1—2 S marg 8 εί γε δύναιτο S marg 16 S riiarg (ελαβεν Dethier : 
λαβεν S άντισυνόπης S) 20 χώραν S 23 S marg 31 post κειμένην 3—4 litt, 
eras. S 
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έτέροις ήγεμόσι τελεϊν καί μή ύπ' αυτώ" ου μόνον | δέ άλλα και 
έδεδίει Χασάνεα τον βασιλέα Τιγρανοκέρτων καί Μήδων, μή λάθη 
ταύτην προκατασχών ή συμβάσει ή πολέμω γειτονούσάν τε τη αυτού 
καί πάντα τρόπον έπιβουλεύοντα καί χειρώσασθαι ταύτην βουλόμενον 

5 είδώς εκ πολλού. δια ταύτα τοίνυν αναγκαία γέγονε τω βασιλεϊ ή της 
Σινώπης κατάσχεσις. 

4 (1) και Ίσμαήλος μεν συν τοις αυτού πάσιν ευθύς φχετο εις την 
αυτού σατραπείαν άπιών, βασιλεύς δε παραλαβών την τε Σινώπην και 
πάσαν την Ίσμαήλου άρχήν και τα έν αύτη καταστησάμενος πάντα 

ίο Κασίμην μέν καί Ίαγούπην ευθύς κελεύει μετά τού στόλου παντός 
άναχθέντας πλεΐν ευθύ Τραπεζούντος καί προσσχόντας τοις λιμέσιν 
κατακλεϊσαι ταύτην κατά γήν τε καί θάλατταν καί φυλάττειν άσφαλώς. 

ελασις τού βασιλέως επί τόν Ταύρον 
το όρος καί όποιος έστιν ούτος 

15 αύτός δε αρας έκεΐθεν παντί τφ στρατώ ηει δια της μεσόγειας καί 
καταλαβών τον Ταύρον στρατοπεδεύεται προς ταΐς ύπωρείαις αυτού. 
(2) εστι δέ ó Ταύρος όρος μέγιστον των έν Άσίςι διορίζων την κάτω 
Άσίαν άπό της άνω, άρχόμενος μέν άπό Μυκάλης τού όρους καί της 
ταύτη θαλάσσης, έκεΐθεν δέ παρήκων καί τέμνων την Άσίαν τελευτφ 

20 ές τον Εύξεινον Πόντον κατά Σινώπην, κάκεΐθεν αΰ διερχόμενος ένού-
ται τοις | 'Αρμενίων καί Μήδων όρεσι καί δι' αυτών τω Καυκάσψ. 

σημείωσαι τίνες διέβησαν τον Ταύρον σύν οπλοις 

(3) τούτον φασι διαβήναι σύν όπλοις πρώτον Άλέξανδρον τον 
Μακεδόνα, μεθ' Ήρακλέα τε καί Διόνυσον, στρατεύσαντα κατά 

25 Δαρείου τού Περσών βασιλέως και της όλης 'Ασίας, καί μετ' έκεΐνον 
αύθις μετά 'Ρωμαίων Μάγνον Πομπήϊον. 

17—21 Ιστι — Καυκάσω : Arr. An. V 5,2—3 τον Ταϋρον το όρος άπείργειν την Άσίαν, 
άρχόμενον μέν άπό Μυκάλης τού καταντικρύ Σάμου της νήσου όρους, άποτεμνόμενον 
δέ την τε Παμφυλων καί Κιλίκων γήν Ινθεν μεν ώς ές Άρμενίαν παρήκειν, άπό δ' 'Αρμε-
νίων ώς έπί Μηδίαν . . . ξυμβάλλειν τω Παραπαμίσφ δρει, δ δή Καΰκασον έκάλουν 

S p. 231-233 3 γειτωνοΰσαν S 7 καί - 8 άπιών S marg 8 βασιλεύς - την τε 
Spc(inras.) 11 προσσχόντας Müller : προσχόντας S 12 άσφαλώς S marg 13—14 
S marg 22 S marg 24 τέ S : γε Müller 
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σημείωσαι περί Τομίριος βασιλέως Σκυθών καί Μασσαγετών 

διέβη ôè κάν τοις ήμετέροις χρόνοις καί Τόμιρις ό Μασσαγετών τε καί 
Σκυθών βασιλεύς, όπηνίκα κατά Παϊαζήτεω τοΰ προγόνου του βασι-
λέως έστράτευσε συν οπλοις μέν γε καί στρατιφ, άλλα τών παρόδων 

5 αυτός κρατών έκ πολλού καί δια φιλίας της αυτού πορευόμενος" δια-
βαίνει τούτον καί νύν ó βασιλεύς Μεχεμέτης, άλλα συν όπλοις τε καί 
πολέμψ, τρίτος άπ' 'Αλεξάνδρου μετά 'Ρωμαίους τε καί Πομπήϊον. 

σημείωσαι ώς διέβη τον Ταύρον ό βασιλεύς 
Μεχεμέτης έναντιουμένου αυτόν τοΰ Χασάνεω 

ίο (4) Χασάνης γάρ, η πρόσθεν εφην, έπιγαμίαν εχων τω βασιλεί 
Τραπεζούντος καί συμμαχεϊν βουλόμενος τούτω, άλλως δε και Τρα-
πεζούντα μάλλον αυτός ύπαγαγέσθαι βουλόμενος και έλπίζων, επειδή 
την κατ' αυτής εφοδον εγνω τού βασιλέως, δύναμιν άθροίσας ήκεν ές 
τάς παρόδους ειρξαι βουλόμενος τόν βασιλέα τής διαβάσεως. 

15 δρα τήν όδόν ήν διέβη σύν όπλοις ό βασιλεύς 

(5) βασιλεύς δε τούτο μαθών εκείνον | μεν αυτού μετά τής στρατιάς 
αυτού χαίρειν εΐασεν, αυτός δε άλλην όδόν άτριβή καί τραχείαν καί 
πάντη δύσπορον καί άνάντη ευθύ φέρουσαν Τιγρανοκέρτων, τών βασι-
λείων Χασάνεω, ετεμε. καί πρώτον μεν στρατιάν ίκανήν έκπέμψας 

20 ευζώνων τε καί κούφως ώπλισμένων άνδρών, τοξοτών τε καί πελ-
ταστών, μετά Μαχουμούτεω τού πασία προκατέσχε τους έπικαιροτά-
τους τών λόφων τά τε στενά καί δυσδιεξίτητα τών παρόδων καί τάς 
δυσχωρίας άπάσας" (6) μετά δέ καί ψιλούς άνδρας ότι γε πλείστους 
έκπέμπει ύλοτομούντάς τε καί έξομαλίζοντας τά τε σκληρά καί δυσάν-

25 τη τά τε δασέα καί λάσια τών χωρίων καί δρυμώνας καί λόχμας, δι' 
ων εμελλε ποιείσθαι τήν πάροδον, εύρυτέραν τε αύτω και λειοτέραν 
κατασκευάζοντας τήν διάβασιν. 

10 ή πρόσθεν Ιφην : 153,20-22 

S p. 233—234 1 S marg (μασαγετών) 2 χρόνοις S marg μασαγετών S 3 
όπηνίκα Ssl : ήνίκα S 8—9 S marg (αΰτοϋ pro αυτόν Dethier) 15 S marg 23 γε 
Ssl 25 δρυμόνας S 26 λειοτέραν S marg : εύμαρεστέραν S 
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σημείωσαι την τού όρους σκληρότητα καί το δύσβατον 

(7) το γαρ ορος τούτο ó Ταύρος εις μέν λέγεται είναι, έχει δε όρη 
πολλά έν έαυτώ δυσδιάβατά τε καί δυσδιεξίτητα και κορυφάς ύπερ-
νεφείς τε καί ήλιβάτους καί πάγους ύπερυψήλους καί άποτόμους καί 

5 φάραγγας βαθείας τε καί κρημνώδεις καί σκοπέλους καί δυσχωρίας | 
καί λόχμας καί βάραθρα άνάντη τε καί κατάντη δυσάντη τε καί 
προσάντη πολλά, ά πάντα δυσκολωτάτην τε καί δυσχερεστάτην καί 
λίαν έπίπονόν τε καί κινδυνώδη ποιεί την διάβασιν. 

σημείωσαι έν δσαις ήμέραις διέβη τον Ταύρον ό βασιλεύς 

ίο (8) το δέ δη μείζον, δτι καί πολλών ήμερών όδός ή δια τών τοι-
ούτων τε καί τοσούτων δυσχερειών τε καί άνοδιών φέρουσα, ην μόλις 
άνδρες κούφως ώπλισμένοι καί εύσταλείς καί οΰτοί γε δη συν πόνω 
πολλώ διαβαΐεν αν έν οκτώ καί δέκα ταϊς όλαις ήμέραις, μη οτι γε 
στρατιά τοσαύτη ιππική τε καί πεζή μεθ' οπλών τε βάρους καί άπο-

15 σκευής, όσης ούδ' αν εϊποι τις, έτι δέ 'ίππων τε καί ύποζυγίων καί 
καμήλων καί ήμιόνων πάντων άχθοφορούντων πολύ τι χρήμα, άλλ' 
δμως ταύτα πάντα παρ' ουδέν θέμενος ó βασιλεύς διαβαίνειν έπειράτο. 

ορα τήν τάξιν τού βασιλέως καί πώς διέβη τον Ταύρον 

(9) έκτάξας οΰν καλώς καί όπλίσας πάσαν τήν στρατιάν διέβαινε τον 
20 μέν πεζόν έμπροσθεν έπί κέρως έχων άεί πορευόμενον, τα σκευοφόρα 

δ' έν τω μέσω, τήν δέ ϊππον όπισθεν τάξας σύν ούραγοϊς καί όπισθο-
φύλαξιν, αυτός δέ το μέσον έπέχων τού πεζού σύν ολίγοις | ίππόταις. 
δταν μέν έν στενοπόροις διέβαινεν, ές οξύ τό κέρας συνέστελλεν, εστι 
δ' δτε καί μετωπηδόν έπί κέρως προήεΐ' (10) οτε δ' εύρυτέρας έτύγ-

25 χανε τής διόδου, κατά μικρόν ανέπτυσσε τό κέρας ές φάλαγγα καί 
κατά μέτωπον ήγεν έν πλαισίω εχων καί τους έξ έκατέρου μέρους τών 
πλαγίων συν τάξει προϊόντος μετωπηδόν, τοξότας τε καί όπλίτας, τους 
μέν τα τόξα δια χειρός έχοντας έντεταμένα ταΐς νευραίς σύν τοις 
βέλεσι, καί τούτους εναλλάξ τοίς μέρεσιν, τους μέν άριστερώς βάλλον-

23—25 όταν — φάλαγγα : Arr. An. II 8,2 καί εως μεν πάντη στενόπορα ήν τα χωρία, έπί 
κέρως ήγεν ώς δε διεχώρει ές πλάτος, άνέπτυσσεν άεί τό κέρας ές φάλαγγα 

S p. 234—236 1 S marg 6 και βάραθρα Ssl 9 S marg 12 συν πόνψ Grecu : 
συμπονώ S : ξύν πόνφ Müller 14 πεζή S marg : πεζική S βάρρους 18 S marg 
22 σΐιν Spc : ξΐιν Sac 25 καταμικρόν S 29 έναλάξ S 
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τας επί τα δεξιά, τους δεξιώς δ' έπί τα άριστερά, τους δέ όπλίτας τα 
δόρατα φέροντας έπί τών ώμων καί περιάγοντας άεί ενθεν κάκεΐθεν 
καί πάλλοντας. 

(11) καί ήμέρας μέν ούτως έπορεύετο, νυκτός δέ στρατοπεδευόμενος 
5 πυρά τε πολλά εκαιε προ του στρατοπέδου μικρόν άπωτέρω καί φύλα-

κας εϊχεν ισχυρός εν κύκλω καί σκοπούς συχνούς πανταχόθεν καί προ-
δρόμους, ους εταττεν ήμέρας έν τοις έπικαιροτάτοις τών χωρίων, 
πάντοθεν άσφαλιζόμενος το στρατόπεδον. 

έπιβουλή κατά Μάχου μούτεω τοϋ πασία καί πληγή μετά τόξου 
10 άκίνδυνος καί σύλληψις καί θάνατος τοϋ έπιβουλεύσαντος 

5 (1) έν τούτω δέ καί τι συνέβη παράλογον, | όπερ ου μικρώς ήνίασε 
τόν τε βασιλέα καί τους έν τέλει καί πάσαν τήν στρατιάν. έχθρός γάρ 
τις άνήρ και δύσνους καί βάσκανος μηδενός ολως έχων αίτιάσθαι, 
μάλλον μέν οΰν και προσοφείλων χάριτας, ιδία δέ μόνον βασκανία καί 

15 κάκουργig κινούμενος έπεβούλευε Μαχουμούτει τω πασίςι. (2) δρα-
ξάμενος ούν έπιτηδείου προς κακουργίαν καιρού καί θαρρήσας τη 
δυσχωρίςχ καί έλπίσας διαλαθείν, λάθρςι τε καί μηδενός είδότος ή 
ύφορωμένου το σύνολον έντείνας το τόξον βέλος άφίησι κατ' αυτού, 
καί τυγχάνει μέν αύτού κατά τού μετώπου, ού μήν γε καιρίως εσχε 

20 πλήξαι συγχυθείς τε τον λογισμόν τω παραλόγω τού έργου καί τάς 
χείρας έκλυθείς τη συγχύσει' άλλως δέ προς θάνατον αν ήν ή πληγή. 
(3) θορύβου δέ καταστάντος έπί τούτψ μεγίστου καί τού τε βασιλέως 
καί τών έν τέλει καί δη καί της στρατιάς άπάσης συγχυθέντων ού 
μικρώς τω παραλόγω τού γεγονότος καί ώσπερ άν εΐ έπίασιν οί πολέ-

25 μιοι αίφνης, συλλαμβάνεται μέν ευθύς ó κάκιστος καί δύστροπος 
έκείνος άνήρ καί πρίν ή λόγου καί απολογίας τυχεϊν δίδωσι δίκην 
τής τόλμης άξίαν κατακοπείς ύπό της στρατιάς άνοικτί | μεληδόν 
μονονού πάντων άπογευσαμένων τών αύτού σαρκών καί τού αίματος. 

δρα τήν έπί τω πασίςχ λύπην τού βασιλέως 

30 (4) βασιλεύς δέ συσχεθείς άμέτρω λύπη καί άγωνίςι καί φόβω τφ 
περί αυτόν, ει ζημιωθήσεται άνδρα τηλικούτον καί μάλιστα έν τοιούτω 
της άνάγκης καί τών πραγμάτων καιρώ καί τόπψ, καλεί μέν παραυτίκα 

S p. 236—238 1 δεξιώς Ssl : δεξιούς S 9—10 S marg (τόξου scripsit si pro βέλους 
άπό τόξου) 11 τοΰτω Ssl : τούτοις S 14 μόνον S marg 18 ύφωρωμένου S 19 
καιρίως Ssl : καιρίαν S 27 της1 Spc : την Sac τόλμης S marg 28 μονονού S 
άπογευσαμένων Ssl : άπογευομένων S 29 S marg 
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Ίαγούπην τον αυτού ίατρόν, άνδρα σοφόν καί τά πρώτα της τέχνης 
φέροντα, όση περί τε το πρακτικόν καΐ φαινόμενον εχει καί όση περί 
το θεωρητικόν καί δογματικόν, καί δη καί μέγα δυνάμενον παρ' αύτφ, 
καί πυνθάνεται περί του τραύματος. (5) μαθών δ' έπιπόλαιον είναι 

5 καί μη προς κίνδυνον φέρον άνέπνευσέ τε καί της λύπης ύφήκε" καί 
πλείστα τούτω δωρησάμενος έκέλευσεν έπιμελεισθαι πάση σπουδή, καί 
ó μέν επιμελείας της προσηκούσης τυχών ταχέως του τραύματος άπαλ-
λάττεται. 

6 (1) βασιλεύς δέ ήμέρας έπτά προς ταΐς δέκα προσελαύνων άεί καί 
10 φάραγγας βαθείας καί κρημνούς άποτόμους και δυσχωρίας μεγίστας 

καί τόπους δυσβάτους καί άποκρότους καί πολλά τοιαύτα προσάντη 
καί δυσχερή μόλις που καί συν πόνφ πολλφ διελθών καί μεγίστας 
ύπομείνας ταλαιπωρίας έν δπλοις αυτός τε καί πάσα ή στρατιά δια-
βαίνει τον Ταΰρον καί καταβάς ες το πεδίον στρατοπεδεύεται ου 

15 πόρρω Τιγρανοκέρτων. 

εκπληξις του Χασάνεω έπί τη άθρόςι διαβάσει τού βασιλέως καί 
άποστολή της αυτού μητρός προς βασιλέα δείσαντος περί έαυτού 

(2) Χασάνης δέ την άθρόαν εφοδον | τού βασιλέως μαθών καί ώς 
δυσχωρίαν τοσαύτην καί όδόν άτριβή καί πλείστην καί το ολον άβατον 

20 ές δεύρο ούτως ευκόλως διέβη καί μετά τοσαύτης στρατιάς τε καί 
οπλών καί αποσκευής καί προς αύτοις ήλασε τοις βασιλείοις αυτού, 
έξεπλάγη τε τω παραλόγω τού γεγονότος καί οιόν τινι βέλει των έξ 
ουρανού πληγείς εις άμηχανίαν δεινην καί φόβον ένέπεσε μη εχων, 
ö τι καί δράσειε' καί τέλος ές ανάγκην μεγίστην καταστάς έκπέμπει 

25 τήν αυτού μητέρα πρέσβιν ώς βασιλέα μετά δώρων οτι πολλών άπο-
λογούμενός τε ύπερ ων εδοξε δράσαι καί συγγνώμην αιτών καί άμα 
δεόμενος σύμμαχος είναι καί φίλος τού βασιλέως. (3) ό δέ δέχεται 
ταύτην φιλίως καί τιμφ ταϊς πρεπούσαις τιμαΐς καί λαλήσας ειρηνικά 
μετ' αυτής σπένδεται καί δέχεται φίλον καί σύμμαχον είναι Χασάνεα. 

1—2 τά πρώτα της τέχνης φέροντα : cf. Laon. Chale. II, p. 45,5 Darkó ήκοντά τε ές τά 
πρώτα της τέχνης 22—23 ο ιόν τινι — πληγείς : Aristid. Panath. p. 80,17—18 L.-B. ήν 
δέ τό τών Άθήνηθεν τριήρων olóv τι τών έξ ουρανοί βελών 

S p. 238—239 1 Ίαγούπην τον S marg αύτοΰ Spc : τούς ut videtur Sac ϊατρόν 
Spc : ιατρούς ut videtur Sac 1 άνδρα — 3 παρ' αύτφ S marg (αύ////////τώ sic scriptum) 
5 φέρον Spc (-o- in ras.) 6 πάση σπουδή S marg 12 συν πόνφ Grecu : συμπόνω S : 
ξύν πόνφ Müller 16—17 S marg 18 εφοόον S marg : διάβασιν S μαθών S marg : 
ίδών S 24 μεγίστην S marg 
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ού μην απέπεμψε γε ταύτην ευθύς, άλλ' έχων μεθ' έαυτοϋ έπορεύετο. 
καί ó μεν βασιλεύς ούτως. 

κατάπλους τού στόλου ες Τραπεζούντα καί άπόβασις και 
έκδρομή τών άπό της πόλεως καί ήττα καί κατάκλεισις 

5 αύτών κατά γήν καί θάλασσαν 

7 (1) οί δε τού στόλου ήγεμόνες καταπλεύσαντες ές Τραπεζούντα 
προσέσχον τοις λιμέσιν αυτής καί άποβάντες συνάπτουσι πόλεμον 
Τραπεζουντίοις έπεξελθούσι προ της πόλεως" καί τρεψάμενοι τούτους | 
συνωθούσι βία καί κατακλείουσιν έντός τού άστεος. (2) κρατήσαντες 

ίο δέ της εξω χώρας άπάσης καί της παρόδου της προς την πόλιν καί 
κύκλω περισχόντες αυτούς τω στρατω κατά γήν και κατά θάλατταν 
ταϊς ναυσίν έπολιόρκουν παραφυλάττοντες ισχυρώς τού μή τι τών 
ένδον έξαγαγεΐν ή τών έξωθεν είσκομίσασθαι. (3) ήμέραι μεν οΰν 
παρήλθον έξης οκτώ προς ταίς είκοσι πολιορκουμένοις, έν αίς έκ-

15 δρομαί τίνες έγίνοντο τών άπό της πόλεως προς τους εξω, κάν ταύταις 
ουδέν έλαττον είχον οΰτοι τών πολεμίων, όμως γε μην συνελαυνό-
μενοι βία ολίγοι υπό πολλών αύθις είσωθούντο και κατεκλείοντο ές 
το άστυ. 

λόγοι τού πασία προς τούς έν τη πόλει καί τον 
20 βασιλέα αυτών περί ένδόσεως της πόλεως καί έαυτών 

(4) μετά δέ ταύτα παραγίνεται Μαχουμούτης ó πασίας συν τη κατά 
γήν στρατιά προλαβών ημέρα μιςι τον βασιλέα καί στρατοπεδευσάμενος 
ού πόρρω τού άστεος πέμψας άγγελον Θωμάν τον Καταβοληνού 
λόγους προσφέρει τοις έν τή πόλει καί βασιλεΐ τούτων συμβατηρίους 

25 περί τε ένδόσεως έαυτών τε καί της πόλεως, βέλτιον είναι λέγων 
αύτοΐς και τών κατά πολλά συμφερόντων καταπιστεύσαι εαυτούς τε 
καί την πόλιν τω μεγάλω βασιλεΐ | μετά γε συμβάσεων καί δρκων 
βεβαίων καί πίστεως' τούτο γαρ εσται προς καλού καί έπωφελοΰς 

.· αύτοΐς τε κοινή τω τε βασιλεΐ αύτών ίδίςι καί παισί τοις αυτού καί 
30 τοις γε περί αύτόν πάσι, τω μεν τυχόντι προνοίας παρά τού μεγάλου 

βασιλέως, χώρας τε πολλής καί προσόδων ικανών ές τε διατροφήν 
αύτοΐς καί άνάπαυσιν καί πάσαν άλλην χρείαν τε και αύτάρκειαν, 
τοις δέ καθήσθαι σύν γυναιξί καί τέκνοις άπαθέσιν ολως κακών εχουσι 

S p. 239-241 3 - 5 S marg 14 έξης S marg 19—20 S marg (20 περιενδόσεως) 
26 πολλά scripsi : πολά Ssl : πολύ S καταπιστεύσαι S 
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την τε πατρίδα καί τα οικεία. (5) εί δε προκαλουμένου νυν επί 
συμβάσεις του μεγάλου βασιλέως παρακούσειαν, ούκέτι εξουσι του 
λοιπού προς αυτόν συμβάσεων τε καί συνθηκών όλως μνησθήναι άπαξ 
όργη καί θυμω καταστάντος ές το πολεμείν, άλλα κριθήσονται τα κατ' 

5 αυτούς οπλοις μάλλον τε και σιδήρω, καί άλόντες πολέμω ύποστήσον-
ται φόνον τε καί διαρπαγήν καί δουλείαν καί όσα πολέμου καί 
αλώσεως πάθη. και ó μεν ούτως. 

ελασις του βασιλέως ές Τραπεζούντα καί έπικηρυκεία 
καί συνθήκαι καί παράδοσις της πόλεως 

ίο (6) οί δε εν τη πόλει καί βασιλεύς αυτών άκούσαντες ταύτα έδέξαντό 
τε τούς λόγους ήσύχως καί τού μεγάλου βασιλέως εφασαν παραγενο-
μένου συμβήσεσθαι. τη δε ύστεραία παραγίνεται καί οΰτος | καί στρα-
τοπεδεύεται προ της πόλεως καί κήρυκα πέμψας τον αυτόν Θωμάν 
προκαλείται καί αύτός επί συμβάσεις αυτούς επί τοις αύτοΐς καί όμοί-

15 οις, εφ' οίσπερ καί Μαχουμούτης. (7) οί δέ τού κήρυκος άκούσαντες 
δώρά τε πλείστα καί κάλλιστα έτοιμάσαντες ευθύς καί άνδρας τούς 
άριστους σφών άπολεξάμενοι καί πίστεις δόντες αύτοΐς έκπέμπουσιν. 
οί δε άφΐκόμενοι προσκυνούσί τε τον βασιλέα καί συνθήκας ποιούνται 
καί όρκους δόντες και λαβόντες παραδιδόασι την τε πόλιν καί εαυτούς 

20 βασιλεϊ. 

είσέλασις τού πασία εις Τραπεζούντα καί παραλαβή ταύτης 
καί έξέλευσις τού βασιλέως αυτής είς προσκύνησιν 

τού μεγάλου βασιλέως καί άναδοχή καί τιμή 

καί άνοίξαντες τάς πύλας δέχονται Μαχουμούτεα μετά της στρατιάς, 
25 καί παραλαμβάνει Μαχουμούτης τήν πόλιν. (8) εξεισι δε καί βασιλεύς 

Τραπεζούντος συν γε παισί καί τοις περί αυτόν άπασιν είς προσκύνη-
σιν τού βασιλέως, ó δέ δέχεται τούτον ήμέρως καί φιλανθρώπως καί 
δεξιωσάμενος καί τιμήσας τα εικότα δωρείται πολυτρόπως αυτόν τε 
καί παϊδας καί τούς σύν αύτω πάντας. 

S p. 241—242 1 οικεία S marg : ύπάρχοντα S προκαλουμένου Spc : προσκαλου-
μένου Sac 8—9 S marg 12 συμβήσεσθαι Spc : ξυμβήσεσθαι Sac καί1 Ssl 13 
θώμάν Ssl 21—23 S marg 
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είσέλευσις τού μεγάλου βασιλέως ές Τραπεζούντα 

8 (1) καί μετά τούτο εισέρχεται ές την πόλιν ó βασιλεύς και 
περιερχόμενος κατεθεάτο την τε θέσιν αυτής, έτι δέ την τε οΐκησιν 
καί το πλήθος των έν αύτη, | άνεισι δε ες τε την άκρόπολιν καί τα 

5 βασίλεια καί είδε καί έθαύμασε την τε έχυρότητα της άκρας και τάς 
οίκοδομάς των βασιλείων καί την λαμπρότητα- καί λόγου άξίαν δια 
πάντων την πόλιν άπέφαινε. 

(2) μετά δέ τούτο κελεύει τόν τε βασιλέα καί τους περί αυτόν 
απαντας καί δη καί τινας των έν δυνάμει όντων τής πόλεως καί 

ίο πλούτον κεκτημένους συν γυναιξί καί παισί καί τοις ύπάρχουσι πάσιν 
έξελθόντας έμβήναι ές τάς τριήρεις. 

σημείωσαι όσους παιδας ελαβεν άπό Τραπεζούντος 
ó βασιλεύς την άρχήν 

έκλέγεται δέ καί παιδας των έφηβων άπό τε της πόλεως και τής 
15 έξω χώρας άπάσης περί πεντακοσίους που μάλιστα καί χιλίους καί 

αυτούς έμβιβάζει ές τάς τριήρεις. (3) καί δωρησάμενος πολλά τοις 
ήγεμόσι των νεών, τριηράρχαις τέ φημι καί ναυάρχαις, έτι δέ κυβερ-
νήταις καί κελευσταϊς καί τοις άλλοις, έκέλευσεν άποπλεΐν. καί οι μεν 
άνήγοντο' αυτός δέ παρακατασχών τον ένα τών ηγεμόνων τού στόλου, 

20 Κασίμην τόν σατράπην Καλλιουπόλεως, δίδωσιν αύτω την σατραπείαν 
Τραπεζούντος, δίδωσι δέ καί τών άπό τής ιδίας αυλής άνδρας έπι-
λέκτους τετρακοσίους ές φυλακήν. (4) διαγαγών δέ ού πολλάς ήμέρας 
αυτού καί τα έν τή πόλει καταστησάμενος πάντα, ως ήν | αύτω κατά 
νούν, άρας έκείθεν ηει την αυτήν αΰθις έπ' οίκου. 

25 άπόλυσις τής μητρός Χασάνεω παρά τού βασιλέως μετά δώρων 
καί τιμής καί πρεσβεία Χασάνεω προς βασιλέα καί 

φιλία προς άλλήλους καί συμμαχία 

γενόμενος δέ κατά τήν Χασάνεω χώραν αποπέμπει την μητέρα αυτού 
πολλά δωρησάμενος καί τιμήσας- έκπέμπει δέ καί πρέσβεις σύν αύτη ές 

30 Χασάνεα τόν υ ιόν σπονδάς τε άνανεών καί φίλον καί σύμμαχον, fi 
πρόσθεν έφην, έχειν βουλόμενος. (5) ό δέ καί αυτός άντιπέμπει 

30-31 ή πρόσθεν Ιφην : 161,29 

S p. 242—244 1 S marg 4 τών Spc : το Sac 5 καί είδε S marg 7 άπέφαινε 
S marg : εκρινε S 12—13 S marg 18—19 καί οΐ μεν άνήγοντο S marg 25—27 
S marg 28 άποπέμπει S marg : άπολύει S 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ 8 ,1 -9 ,2 165 

πρέσβεις ές βασιλέα δώρα τε φέροντας και συγχαίροντας αύτώ των 
κατωρθωμένων και χάριν όμολογούντας της ές την μητέρα τιμής καί 
φιλίαν καί συμμαχίαν βεβαιούντας. 

άφιξις τού βασιλέως ές το Βυζάντιον 

5 βασιλεύς δ' εκείθεν ορμηθείς καί άεί σπουδή έλαύνων έπί τα πρόσω 
διαβαίνει τε τον Ταύρον άσφαλώς και πάσαν την μεταξύ διελθών έν 
οκτώ καί είκοσι ταϊς ολαις ήμέραις άφικνείται ές την Προυσίου καί 
την στρατιάν διαφείς διαναπαύει αυτόν τε καί τούς μετ' αυτού ένταύθα 
ήμέρας ού συχνάς, καί μετά τούτο φθινοπώρου λήγοντος ήδη παρα-

10 γίνεται ές τό Βυζάντιον. καί έννατον καί έξηκοστόν ετος προς τοις 
έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις ολοις ήνύετο, ένδέκατον δέ τής 
άρχής τω βασιλεί. 

I σημείωσαι όπως έθεράπευσε τον βασιλέα Τραπεζοϋντος 

9 (1) τα μέν οΰν κατά Σινώπην καί Τραπεζούντα, πόλεις λόγου άξιας 
15 καί τών όνομαστών έν τοις νύν καιροΐς, τούτον εσχε τον τρόπον, 

βασιλεύς δέ Μεχεμέτης την Κωνσταντίνου καταλαβών πρώτα μέν 
προύργου τι ποιείται την θεραπείαν τού βασιλέως Τραπεζούντος, καί 
δίδωσιν αύτώ καί τοϊς σύν αύτώ χώραν ίκανήν ές διατροφήν περί που 
τον Στρυμόνα ποταμόν ώστε άποφέρεσθαι δασμόν εκείθεν έτήσιον 

20 άργυρίου κέρμα νενομισμένον μυριάδας τριάκοντα. 

σημείωσαι περί τού φιλοσόφου Γεωργίου τού Άμηρούκη 
όπως έδέξατο τούτον ό βασιλεύς καί είχε δια τιμής 

(2) ην δέ καί τις άνήρ τών μετά βασιλέως, Γεώργιος Άμηρούκης 
τοϋνομα, φιλοσοφίαν άκρος, οση περί τε τό φυσικόν εχει καί δογματι-

25 κόν τό τε μαθηματικόν τε καί γεωμετρικόν καί τάς άναλογίας τών 
άριθμών καί όση τών άπό τού Περιπάτου καί τής Στοάς, προσέτι δέ 

10-12 finis anni 1460/61 

S p. 244—245 2 κατορθωμένων S 4 S marg 5 όρμηθεις S marg : ιών S 8 
αύτόν Spc : αύτόν ut videtur Sac 10 έννατον καί έξηκοστόν Spc (έννατον καί έξη- in 
ras.) 11 ένδέκατον Spc (ένδέκα- in ras.) 13 S marg 14 οΰν Ssl 21—22 S marg 
(21 γεωργ(ίου) τοϋ άμηρούκ(η) 22 διατιμής) 23 γεώργ(ιος) S άμηρούκης Spc 
(-μηρ- in ras.) 25 μαθηματικόν Spc : μαθηκόν Sac γεωμετρικόν Spc : γεωμετρηκόν 
Sac 
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και πλήρης πάσης έγκυκλίου παιδείας, ρητορικής τέ φημι και ποιητι-
κής. (3) περί τούτου μαθών ó βασιλεύς μετακαλείται τον άνδρα και 
πείραν ίκανήν εκ τε τής συντυχίας καί όμιλίας λαβών τής τε παιδείας 
καί σοφίας αυτού θαυμάζει τε τούτον διαφερόντως καί χώρας τής 

5 προσηκούσης άξιοι παρ' αύτώ καί συχναις ώς αυτόν είσόδοις καί 
όμιλίαις τιμά δόγματα των παλαιών αύτφ προτιθείς καί φιλοσόφους | 
άπορίας και συζητήσεις καί λύσεις" εστι γάρ τών άκρως φιλοσόφων 
ό βασιλεύς. 

(4) μετά δέ τούτο τών κατά την Πόλιν αύθις φροντίδων γίνεται τού 
ίο τε συνοικισμού αυτής άγαν έπιμελόμενος τού τε κόσμου σύμπαντος καί 

τής άλλης καλλονής καί κατασκευής νεώς τε άνεγείρων καί νεώρια 
οικοδομών καί θέατρα καί άγοράς καί όσα τοιαύτα, προσέτι δέ καί 
πάσας τέχνας καί έπιστήμας είσάγων αυτή πανταχόθεν άγείρων τε καί 
μετακομίζων τούς τούτων επιστήμονας καί τεχνίτας καί κατοικίζων 

15 αυτή μηδεμιάς δαπάνης ή άναλωμάτων προς τούτο φειδόμενος. έσπού-
δαστο γάρ αύτώ διά τέλους αυτάρκη τοίς δλοις φήναι τήν πόλιν 
μηδαμού προσδεομένην έτέρου τινός τών έξωθεν ες τε φιλοτιμίαν καί 
χρείαν καί κόσμον όμού καί λαμπρότητα. 

όρα τήν έπανάστασιν Δράκουλη τού Γετών ήγεμόνος 

20 10 (1) έν τούτοις τοίνυν όντι τω βασιλεί καί τά κατά τήν Πόλιν 
ευ τιθεμένφ χειμώνος άγγέλλεται Δράκουλιν, τον ήγεμόνα Γετών, νεω-
τέρων έπιθυμήσαντα νεοχμώσαι καί στρατιάν ξυλλεξάμενον ίκανήν καί 
ίππους καί όπλα άντάραι τφ βασιλεί, δς ήν αύτφ πρώην ταύτην παρα-
σχών τήν άρχήν. (2) άπελαθέντας γάρ αυτόν τε | καί τον άδελφόν 

25 υπό τού τών Παιόνων τε καί Δακών ήγεμόνος 'Ιωάννου τού Γέτου 
μετά δυνάμεως έπελθόντος καί τον σφών άποκτείναντος πατέρα καί 
τήν άρχήν παραδόντος έτέρω έδέξατο τούτους φυγάδας ό τού βασιλέως 
πατήρ ές αυτόν καταφυγόντας καί ετρεφεν έν τοις βασιλείοις άγαν 
φιλοτίμως παίδας όντας ετι, καί τελευτών κατέλιπεν αυτούς τφ βασιλεί 

30 καί υίεϊ' καί δς είχε καί ετρεφεν αύτούς έν πολλή θεραπεία τε καί 
τιμή παρ' έαυτφ καί προνοίςι βασιλική. (3) νεωτέρων δέ συμβάντων 
περί τήν άρχήν τήν Γετών καί τού ταύτην έχοντος άπελαθέντος κακώς 
κατήγαγε τούτον ό βασιλεύς χειρί πολλή καί δαπάνη παραδούς αύτφ 
πάσαν τήν άρχήν τήν Γετών καί ξυνθήκαις καί ορκοι,ς ξυνδήσας αύτόν 

21 hiems anni 1461/62 

S p. 2 4 5 - 2 4 7 11 καλλωνης S 14 τεχνήτας S 16 διατέλους S ψήναι S marg : 
άποδεϊξαι S 19 S marg 22 νεωχμωσαι S 25 τέ Ssl 29 ετι Ssl κατέλιπεν 
edd. : κατέλειπεν S (cf. 16,7 ; 101,28) 30 υίεϊ Ssl : υίώ S 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ 9,2-10,8 167 

ή μην φυλάξειν άδολόν τε καί καθαράν την προς tòv βασιλέα στοργήν 
καί εΰνοιαν καί τάς γενομένας πίστεις τε καί ξυνθήκας. (4) ó δέ 
βραχύν χρόνον έμμείνας τούτοις επειτα πάντων άμνηστίαν λαβών καί 
κακός φανείς περί τον πιστεύσαντα έπανέστη κατά του βασιλέως. 

σημείωσαι όπως διέβη τον "Ιστρον ó Δράκουλις 
καί κατέδραμε τα περί Νικόπολιν καί Βιδίνην 

καί πρώτα μεν λάθρα διαβάς τον 'Ίστρον ξύν δυνάμει καί στρατιςί 
ούκ όλίγη κατατρέχει πάσαν την ομορον αύτώ χώραν του βασιλέως, 
λέγω δη τα περί Νικόπολιν καί Βιδήνην, καί λείαν έλάσας οτι πολλήν 
καί φόνον έργασάμενος ούκ ολίγον πάλιν διαβάς | έπανήκεν ές την 
αυτού. (5) μετά δέ τούτο πρέσβεις ώς αυτόν άποστείλαντος τού βασι-
λέως σπονδών τε άναμνήσοντας καί λαλήσοντας ειρηνικά και την 
αίτίαν πευσομένους της άποστάσεως ó δέ πριν ή μαθεΐν, εφ' ά ήκον, 
συλλαβών τούτους άνεσκολόπισε πολλά καί βλάσφημα άπειλήσας ές 
βασιλέα. 

όρμή τού βασιλέως κατά Γετών καί διάβασις 
τού "Ιστρου καί καταδρομή πάσης της χώρας αυτών και λεηλασία 

(6) βασιλεύς δέ την ύβριν ταύτην βαρέως ένεγκών θυμώ δικαίω 
ληφθείς στρατιάν δτι πλείστην ευθύς άγείρει καί καλώς παρασκευασά-
μενος χειμώνος άμα ήρι διαβαίνει τον Ίστρον καί διαβάς κατατρέχει 
μέν εν ού πολλαϊς ήμέραις πάσαν σχεδόν την Γετών πορθών καί δηών 
αύτήν καί χειμάρρου δίκην έπερχόμενός τε καί παρασύρων πάντα τα 
έν ποσί καί φρούρια χειρούμενος καί κώμας διαρπάζων καί λείαν οτι 
πλείστην άπάγων. (7) ό δέ θρασύς εκείνος καί άλαζών την άθρόαν 
εφοδον τού βασιλέως μη ένεγκών φυγάς ευθύς ωχετο καί καταλαβών 
τα έρυμνότατα της χώρας και τών βουνών διήγε το τέλος άποσκοπών 
τών γιγνομένων. βασιλεύς δέ ήγε καί έφερε τήν αυτού καί τέλος ηγε-
μόνα Γετών τον αυτού άδελφόν άποδείκνυσι, Τάδον' είχε γαρ τούτον 
μεθ' έαυτού. 

(8) Δράκουλις δέ ήδη τών αυτού πραγμάτων όλως άπογνούς καί 
μηδεμίαν εχων έλπίδα τού λοιπού τής αρχής έγνω θανατών δράσας τι 

20 ver anni 1462 

S p. 247-248 1 τε Ssl 5—6 S marg (6 περινικόπολιν) 8 χώραν S 16—17 
S marg 18 βαρέως ένεγκών S marg : μή ένεγκών S 22 χειμάρου S 26 έρυμνό-
τατα edd. : έρυμνότα S 27 καί τέλος — 29 έαυτοΰ S marg 
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τους εχθρούς κακώς καί παθεϊν αύτός. καί δή τούτο δόξαν άνοήτως 
αύτφ νυκτός έπιθέσθαι βούλεται τφ στρατοπέδφ' καί περί μέσας νύ-
κτας άναλαβών τους αυτού άκρςι τινί | προσβάλλει του στρατοπέδου 
ατάκτως τε καί συν ούδενί κόσμφ, καί φόνον εργάζεται ζφων πολύν, 

5 καμήλων τε καί ίππων καί ήμιόνων' ου γαρ ένέτυχεν άνδράσι. 

ήττα καί φυγή του Δράκουλι 

(9) βασιλεύς γάρ, ώς εγνω τήν προσβολήν, έξεπίτηδες κελεύει μικρόν 
άναχωρήσαι τούς στρατιώτας, ινα έπί μάλλον προέλθη, ώς αν εύχείρω-
τος γένηται- μετά δε τούτο τη στρατιφ σύνθημα δούς κελεύει παντα-

ιο χόθεν αύτφ προσβαλεϊν. οί δ' όρμήσαντες σύν άλαλαγή καί φώμη καί 
προθυμίςι πολλή πάντας αυτού κατακόπτουσι, πλην όσους ζώντας 
έζώγρησαν, εύαριθμήτους πάνυ. Δράκουλις δε διαλαθών αυτού που 
καί διαδράς φυγάς ωχετο ες Παίονας- οί δε συλλαβόντες αύτόν 
καθεΐρξαν έν φυλακή. 

15 (10) βασιλεύς δέ, ηπερ εφην, άρχοντα και ήγεμόνα Γετών άπο-
δείκνυσι 'Ράδον παραδούς αύτφ πάν το σφών κράτος καί τήν άρχήν 
τά πιστά λαβών παρ' αύτού, αυτός δε λείαν έλάσας ότι πολλήν 
άνδραπόδων τε καί βοσκημάτων καί τή στρατιά διαδούς πάλιν δια-
βαίνει τον "Ιστρον καί καταλαβών τήν 'Αδριανού θέρους μικρόν δι-

20 αναπαύει τήν στρατιάν αυτού" καί μετά τούτο μετακαλεσάμενος τούς 
ήγεμόνας τού στόλου κελεύει διακοσίων νεών στόλον έξαρτύσαι τή 
Λέσβω. 

σημείωσαι τάς αιτίας δι' ας έστράτευσε κατά 
τής Λέσβου καί Μιτυλήνης ó βασιλεύς 

25 11 (1) Νικορέζος γάρ, ó τού Δωριέως | υιός, κληρονόμος καί αυτός 
μετά τού άδελφού Δομίνικου καταλειφθείς της πατρώας άρχής τελευ-
τήσαντος αύτοίς τού πατρός και σπονδάς εχων μετά τού βασιλέως καί 

19 aestas anni 1462 

15 ήπερ εφην : 167,27-29 

S p. 248—250 ad 2—5 spectans ση(μείωσ)αι S marg 3 άναλαβών τούς αύτοϋ S 
marg 5 άνδράσι S 6 S marg 7 ώς εγνω την προσβολήν S marg : ευθύς προσ-
βαλόντος S 10 προσβαλεϊν Dethier : προσβαλλεΐν S : προσβάλλει,ν Müller άλλ-
αλαγή S φώμη S : φυμτ) Müller, sed cf. 53,18 21 έξαρτύσαι scripsi : έξαρτησαι S : 
έξαρτίσαι Müller 23—24 S marg 27 αύτοίς Ssl : αυτών S 
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φόρου ύποτελής ών πρώτα μεν κακώς βουλευσάμενος και άνόσια δρών 
συλλαμβάνει τε τον άδελφόν καί ές είρκτήν έμβαλών άναιρεΐ δόλφ-

επειτα ούτε τον φόρον άπεδίδου προθύμως τω βασιλεΐ οΰτε μένειν 
άδόλως ήθελεν επί τών σπονδών, άλλα κοινολογούμενος κρύφα τοις 

5 Ίταλοΐς και ξυνθήκας ποιών μετ' αύτών, ώς καί πρότερόν μοι είρηται, 
παρεσπόνδει τον βασιλέα έν άλλοις τε πολλοίς καί δή καί τάς κατάρσεις 
δεχόμενος τών πειρατικών νεών καί αυτός έτέρας άντιπληρών καί 
ηγεμόνας τών χωρών καί λιμένων καί τόπων παρέχων αύτοΐς έκάκου 
λάθρςι πάσαν την προσεχή τη Λέσβφ παραλίαν τοϋ βασιλέως, ου μόνον 

ίο δέ άλλα και Χερρόνησον αυτήν καί τήν άντιπέρας Θρφκης τε καί 
Μακεδονίας. 

(2) ά πυνθανόμενος πολλάκις ó βασιλεύς πέμπων έκέλευε μή τοιαύτα 
δράν έν σπονδαΐς καί είρήνη (ού γαρ λανθάνει κακουργών τα τοιαύτα), 
άλλα μένειν άδόλως ταϊς σπονδαις καί τον φόρον άποδιδόναι προ-

15 θύμως ή πόλεμον έποίσειν αύτώ. (3) ό δέ τα μέν άρνούμενός τε καί 
λανθάνειν νομίζων, τα δέ καί ματαίας έλ|πίδας έχων έν Ίταλοΐς βραχύ 
τών βασιλέως έφρόντιζεν. ó δέ πολλάκις άπειλήσας αύτφ καί δή καί 
στόλον έκπέμψας, fj πρόσθεν έφθην ειπών, καί μέρος τι της Λέσβου 
καταδρομών ώστε σωφρονίσαι αυτόν - ό δ' ουδέν μάλλον ήφίει, άλλα 

20 προς καιρόν μέν έδόκει τφ φόβφ τούτο ποιεΐν καί τών τοιούτων 
άπέχεσθαι, ουδέν δέ ήττον αύθις εμενεν έπί τών αύτών. 

κίνησις τού βασιλέως κατά τής Λέσβου κατά γήν και θάλασσαν 

(4) όργισθείς οΰν έπί τούτοις ό βασιλεύς τήν έκστρατείαν κατ' αυτού 
έποιείτο. παρασκευασάμενος ούν ότι τάχος τον στόλον καί όπλίσας 

25 καλώς καί όπλίτας πολλούς καί οπλα παντοία έπιβιβάσας ταΐς ναυσί 
καί μηχανάς πετροβόλους καί άφετήρια καί στρατηγόν αύτοκράτορα 
καί ήγεμόνα τού στόλου παντός έλόμενος Μαχουμούτεα τον πασίαν 
έκπέμπει. αυτός δέ σύν τη κατά γήν στρατιςι διαβάς τον Έλλήσποντον 
έπορεύετο δια τής κάτω Φρυγίας. 

5 ώς καί πρότερόν μοι είρηται : 129,28 - 130,3 18 ή πρόσθεν εφθην ειπών : 130,5—24 

S p. 250—251 2 τέ Ssl 5 ώς — είρηται S marg 10 χερόννησον S άντιπέρας 
Ssi : άντιπεραν S 14 μένειν S: έμμένειν Müller 16 νομίζων S marg : έθέλων S 18 
ή - ειπών S marg 20—21 καί τών τοιούτων άπέχεσθαι S marg 22 S marg 25 
παντοία S marg 
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σημείωσαι ώς ιστόρησε τους τάφους των ήρώων ό βασιλεύς 
πορευόμενος δια της Τροίας καί οπως έπήνεσε καί έμακάρισεν αύτούς 

(5) καί άφικόμενος ες το Ίλιον κατεθεάτο τά τε έρείπια τούτου καί 
τα ίχνη της παλαιάς πόλεως Τροίας καί το μέγεθος καί την θέσιν καί 

5 την άλλην της χώρας έπιτηδειότητα καί ώς εκείτο γης καί θαλάσσης 
έν έπικαίρω, προσέτι δέ και τών ήρώων τούς τάφους ίστόρει, Άχιλλέως 
τέ φημι και Αιαντος καί τών άλλων, καί έπηνεσε καί έμακάρισε 
τούτους της τε μνήμης καί τών έργων καί ότι ετυχον έπαινέτου 
Όμηρου τού ποιητοΰ' (6) οτε λέγεται καί μικρόν συγκινήσας την 

ίο κεφαλήν | ε ιπε ίν ,,έμέ της πόλεως ταύτης καί τών αυτής οίκητόρων 
έν τοσούτοις περιόδοις έτών έκδικητήν έταμιεύετο ό θεός- έχειρωσάμην 
γαρ τούς τούτων έχθρούς καί τάς πόλεις αύτών έπόρθησα και Μυσών 
λείαν τά τούτων πεποίημαι. Έλληνες γάρ ήσαν καί Μακεδόνες καί 
Θετταλοί καί Πελοποννήσιοι οι ταύτην πάλαι πορθήσαντες, ών οί άπό-

15 γονοι τοσούτοις ές ύστερον περιόδοις ένιαυτών νύν έμοί τήν δίκην 
άπέτισαν διά τε τήν τότε ές τούς Άσιανούς ήμάς καί πολλάκις γενο-
μένην ές ύστερον ύβριν αύτών." 

12 (1) ορμηθείς οΰν έκεΐθεν άφίκετο επί Λεκτόν, κάκεΐθεν άρας 
στρατοπεδεύεται έπί τής άντιπέραν ήπείρου τής Λέσβου καταντικρύ 

20 Μιτυλήνης. Μαχουμούτης δε άναχθείς έκ Καλλιουπόλεως παντί τφ 
στόλω, ναυσί διακοσίαις, τριταίος καταίρει ές Μιτυλήνην καί άποβιβά-
σας τήν στρατιάν στρατόπεδον τίθησιν ού πόρρω τής πόλεως. 

πολιορκία Μιτυλήνης 

(2) Μιτυληναΐοι δέ τότε πρώτον έπεκδρομήν ποιησάμενοι καί μηδέν 
25 δράσαντες πάλιν συνελαθέντες ύπό τών όπλιτών βία ές τήν πόλιν 

κλείσαντες τάς πύλας έμενον. Μαχουμούτης δέ λόγους προσφέρει 
πρώτον αύτοίς καί τφ σφών ήγεμόνι, εί βούλοιντο παραδόντες έαυτούς 
καί τήν πόλιν ξυμβήναι τω βασιλεϊ" ώς δ' ουκ επειθε, πρώτα μεν 

3—9 καί άφικόμενος — ποιητοϋ : Arr. An. I 12,1 άνιόντα δ' αύτόν ές Ίλιον . . . του 
Άχιλλέως άρα τάφον έστεφάνωσεν . . . καί εΰδαιμόνισεν άρα, ώς λόγος, 'Αλέξανδρος 
'Αχιλλέα, δτι Όμηρου κήρυκος ές τήν έπειτα μνήμην έτυχε 10—17 έμέ — αύτών : cf. 
Arr. An. III 18,12; Laon. Chale. II, p. 166,25-167,4 Darkó 12-13 Μυσών λείαν : 
Paroem. Gr. I, p. 122; II, p. 38. 538. 762-763 

S p. 251-252 1—2 S marg (ήρών pro ήρώων) 11 τοσούτοις S : τοσαυταις Müller 
13 καί μακεδόνες S marg 15 τοσουτοις — έμοί S marg 16 ήμάς καί Ssl 17 ές 
ύστερον S marg (primo post πολλάκις additum hue transposuit) 22 την στρατιάν S 
marg : τον στρατόν S 23 S marg 
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εκειρε τα εξω της χώρας και έδήωσε πάντα, επειτα περισταυρώσας 
την πόλιν καί κύκλφ περιλαβών | τω στρατώ καί μηχανάς έπιστήσας 
έπολιόρκει καί τού μέν τείχους εν εξ η επτά ταϊς ολαις ήμέραις 
κατέσεισε καί κατηρριψεν ουκ ολίγον ταΐς μηχαναΐς. (3) οί ôè έν τη 

5 πόλει, ώς ειδον το τείχος κατερριμμένον, κεραίας μεγάλας έπαγαγόντες 
καί περισταυρώσαντες αυτό έσωθέν τε καί έξωθεν καί γήν καί ύλην 
άλλην ένδον έπιφορήσαντες έμάχοντο έπ' αυτού. 

(4) βασιλεύς δέ πέραν από τοϋ στρατοπέδου τά δρώμενα σκοπών 
ούκέτι μέλλειν ωετο δεΐν, άλλ' ώς τάχιστα παρασκευαστέα οί είναι 

ίο παντί τω στρατφ καί πάση δυνάμει προσβαλεϊν τη πόλει ώς αύτοβοεί 
ταύτην αίρήσων καί αύτίκα κελεύει διαβιβάζειν ές την νήσον την 
στρατιάν καί το όπλιτικόν άπαν οτι τάχιστα, καί οί μέν διέβαινον. 

διάβασις τοϋ βασιλέως ές Λέσβον 

(5) βασιλεύς δ' έμβάς ές τριήρη περαιούται καί αυτός ές την νησον 
15 καί συγγενόμενος Μαχουμούτει πυνθάνεται περί πάντων, έπειτα παρ-

ιππεύων κατεσκόπει την πόλιν τά τε έπίμαχα καί άπόμαχα ταύτης κατά 
γήν τε καί θάλατταν καί κελεύει την στρατιάν έκτάττεσθαι πάσαν καί 
τάς τριήρεις όπλίζεσθαι ώς άπό θαλάσσης προσβαλούσας έκ τού 
λιμένος. 

20 άλωσις Μιτυλήνης καί προσχώρησις πάσης Λέσβου 

(6) έν τούτω δέ οί έν τη πόλει καί ó τούτων ήγεμών, ώς ειδον τόν τε 
βασιλέα περαιωθέντα καί την στρατιάν παρασκευαζομένην κατά γήν 
τε καί θάλασσαν αύτοίς προσ|βαλεΐν, δείσαντες, μη ευθύς άνάρπαστοι 
γένωνται βία τοις οπλοις άλόντες (τό τε γαρ τείχος έώρων κατερριμ-

25 μένον ταίς μηχαναις τού τε στρατού τό πλήθος άπειρον τι καί φωμα-
λέον καί κατάφρακτον άπαν την τε τού βασιλέως όρμήν άνένδοτον 
ούσαν ώς ούδ' αν, ει τι καί γένοιτο, τής νήσου άποστήναι, εί μη 
ταύτην αίρήσει τελείως), πέμπουσι κήρυκα ένδιδόντες έαυτούς καί την 
πόλιν τω βασιλεί καί αμα δεόμενοι συγγνώμης τυχεΐν, οτι μη ευθύς 

30 προσεχώρησαν καλούμενοι. (7) καί ó βασιλεύς δέχεται τούτους καί 
δίδωσι αύτοίς τά πιστά- οί δέ Μιτυληναίοι έξίασι τής πόλεως μετά τού 
σφών ήγεμόνος καί προσκυνήσαντες τον βασιλέα παραδιδόασι ταύτην 

S p. 252—254 4 κατηρριψεν S : κατέρριψεν edd. 9 ot είναι Ssl 10 προσβαλεϊν 
edd. : προσβαλλεϊν S 13 S marg (post τοϋ exh. βασις τοϋ per dittographiam) 18 
προσβαλοΰσας Müller : προσβάλλουσας S 20 S marg 21 post oí 2 - 3 litt. eras. S 
25—26 φωμαλαϊον S 31 μιτυληναίοι S marg 
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αύτώ. ó ôè δέχεται τούτους ήμέρως καί δωρείται φιλοτίμως' έπειτα 
έσελθών ές την πόλιν έθεάσατο πάσαν καλώς, καί εδοξεν αύτφ άριστη 
τε άμα καί καλλίστη, ήκουσι δέ καί οί άπό τών άλλων φρουρίων και 
πολισμάτων ένδιδόντες έαυτούς καί τα φρούρια. (8) βασιλεύς δέ τέσ-

5 σαρας ολας ήμέρας έν τη νήσω διαγαγών καί θεασάμενος αυτήν καί 
τα έν αύτη πάντα καί θαυμάσας τό γε μέγεθος καί κάλλος αυτής καί 
την άλλην της γης άρετήν καί κατασκευήν αύθις έμβάς ές τριήρη 
περαιούται ές τό στρατόπεδον καταλιπών Μαχουμούτεα διαθέσθαι | 
τα κατά την πόλιν καί τήν νήσον, ώς προσετάχθη. 

ίο (9) ό δέ πάντας τους έν τη πόλει ξυναγαγών, άνδρας τέ φημι καί 
γυναίκας καί παΐδας, διείλεν εις μοίρας τρεις, καί τήν πρώτην εΐασε 
μένειν έπί τής πόλεως καί κατοικειν αύτήν έχοντας καί νεμομένους τα 
εαυτών καί τον είθισμένον έτησίως καταβάλλοντος φόρον, τήν δέ 
δευτέραν άπαγαγεΐν έν Κωνσταντινουπόλει καί κατοικίσαι, τήν δέ 

15 τρίτην άνδραποδίσας διέδωκε τοις στρατιώταις" οσους δέ εύρε μισθο-
φόρους τών 'Ιταλών έν αυτή, πάντας άπέκτεινε. (10) τα δέ έν τή νήσφ 
άλλα φρούρια καί πολίσματα τότε μέν εΐασε μένειν, ώς ειχον, προς 
καιρόν μετά δέ ταύτα καί τινα τούτων έξεϊλε καί κατέσκαψε καί τους 
άνδρας καί παΐδας καί γυναίκας άπωκισεν έν Κωνσταντινουπόλει. 

20 (11) ούτω δέ διαθείς τα κατά τήν Μιτυλήνην καί τήν Λέσβον άπασαν 
ό Μαχουμούτης και φρουράν ίκανήν έγκαταστήσας τη τε πόλει καί τοις 
άλλοις φρουρίοις καί σατράπην ταύτη καταλιπών άνδρα τών ôvo-
μαστών παρ' αύτοίς καί πάνυ γνωρίμων έπ' άνδρίςι και στρατηγίςι καί 
τη λοιπή άρετή, Σάμιον Άλήν τούνομα, περαιούται καί αυτός ές 

25 βασιλέα. 
(12) οί δέ τού στόλου ήγεμόνες | παραλαβόντες μεθ' έαυτών τόν τε 

Λεσβίων άρχοντα καί πάντας τους συν αύτώ τούς τε άνδρας καί 
παϊδας καί γυναίκας σφών τούς έπί συνοικισμφ της Πόλεως καί λείαν 
οτι πλείστην άλλην ένθέμενοι ταίς ναυσίν άπέπλευσαν έπ' οίκου ές 

30 τε Καλλιούπολιν καί Βυζάντιον καί διέλυσαν τον στόλον. (13) βασι-
λεύς δέ τήν στρατιάν διαφείς αύτός σύν τή ιδία αύλή φθινοπώρου 
φθίνοντος ήδη άφικνείται ές τό Βυζάντιον. καί έβδομηκοστόν έτος 
προς τοις έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις ολοις ήνύετο, δεύτερον 
δέ καί δέκατον τής άρχής τώ βασιλεϊ. 

32-34 finis anni 1461/62 

12—13 νεμομένους τα έαυτών : cf. Thuc. I 2,2 νεμόμενοί τε τα αύτών 

S p. 254-256 ad lOsqq. spectans ση(μείωσ)αι S marg 12 νεμόμενους S 13 
καταβάλοντας S 15 άνδραποδίσας S marg : αιχμαλωσία παραδοΐις S 24 άλήν vel 
άλήν S 31 τήν στρατιάν S marg : τον στρατόν S 32 post καί circiter 4 - 5 litt. eras. S 
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13 (1) Λέσβος μεν οΰν ούτως υπό βασιλέως έάλω καί Μιτυλήνη 
χρόνους ήδη πεντήκοντα και έκατόν εν τοις καθ' ημάς τοΐσδε καιροϊς 
ένευδαιμονήσασά τε καί επί μέγα δόξης άρθεϊσα καί δυναστείας καί 
πλούτου, εξ ότου δη το πρώτον εσχε ταύτη ν παρά του βασιλέως 

5 'Ρωμαίων ές ιδίαν άρχήν Νικορέζος έκεϊνος ó πρώτος Γατελιούζων, 
άνήρ 'Ιταλός και τών ευ γεγονότων. 

(2) δς άγαν συνετός ων και πεπαιδευμένος καί ψυχής άνδρείαν 
πλουτών τοις τε άλλοις κατά σώμα προτερήμασι κομών καί καλώς 
είδώς άριστα καί κάλλιστα διέπειν άρχήν ές τοσούτον αυτήν επήρε 

ίο καί τοίς ολοις άπέφηνε κρείττω | ταΐς παρ' έαυτού κατά μικρόν έπι-
δόσεσι καί προσθήκαις ώς άμιλληθήναι σχεδόν έν πάσι τή παλαιφ 
ταύτης εύδαιμονίςι. (3) ού μόνον γάρ τά σύνεγγυς καί περί αυτήν 
έσχε κατήκοα, άλλα καί Συρία πάσα καί Αίγυπτος αυτήν έδεδίει καί 
φόρον έτήσιον ταύτη κατέβαλε μισθού τήν είρήνην ώνουμένη παρά τού 

15 ταύτης κρατούντος, ναυτικόν τε γαρ είχε καί έτρεφε λόγου άξιον καί 
τριήρεις έκέκτητο πλείστας, τάς μέν πλοΐμους, τάς δέ καί έν νεωρίοις, 
δι' ών ού μόνον τήν κατ' αυτήν θάλασσαν, άλλα καί τήν κατ' Αΐγυπτον 
καί Συρίαν καί δή καί Λιβύην είχε δουλωσαμένη' πάσαν γαρ αυτήν 
έληίζετο καί έπόρθει ληστείαις, έως εις τους έξ έκείνου τής άρχής 

20 μεταπεσούσης κατά διαδοχήν καί κατά μικρόν έλασσουμένης τω χρόνω 
τών τε τού βασιλέως προγόνων, άλλα δή καί αυτού βασιλέως το κράτος 
ήδη τής καθ' αυτούς θαλάσσης σχόντων καί πάντα τα ταύτη δουλω-
σαμένων κατέστη καί αύτη μετά τών άλλων κατήκοος βασιλεί καί 
φόρου υποτελής καί τέλος νύν έδουλώθη τελείως, καί ταύτα μέν ούτω. 

25 σ η μ ε ί ω σ α ι ώ ς ó β α σ ι λ ε ύ ς ν α υ τ ι κ ό ν ε β ο ύ λ ε τ ο 
κατασκευάσαι μέγα καί τής θαλάσσης το κράτος σχειν 

14 (1) βασιλεύς δέ τήν Κωνσταντίνου καταλαβών Μιτυληναίους μεν 
έν ένί χώρω καθίζει τής πόλεως δούς αυτών τοις μέν οικίας, τοις δέ 
χώρον ές οίκοδομήν οίκων, τοις δέ άλλο τι ών εχρηζον, Νικορέζον δέ 

30 τον τούτων ήγεμόνα τότε μέν καθεΐρξεν έν φυλακή, μικρόν δέ ύστερον 
άπέκτεινε δι' αιτίας, αύτός δέ κελεύει το τάχος προς ταΐς ούσαις ναυσί 
καί έτέρας ουκ όλίγας ναυπηγεϊσθαι καί ναυτικόν έκλέγειν οτι πολύ 
προς | ταύτην καί μόνην τήν ύπηρεσίαν έκτεταγμένον έκ πάσης τής 
αυτού. (2) τής γάρ θαλάσσης το κράτος μέγα όρών καί το τών 'Ιταλών 

S p. 256—258 3 ένευδαιμονήσασα edd. (cf. 61,14): ένευδαιμονίσασα S 8 κωμών 
S marg : βρίθων S 18 συρίαν καί δή και S marg 20 καταδιαδοχήν S 21 ante 
προγόνων 3—4 litt. eras. S 24 καί τέλος Spc (in ras.) νυν S marg 25—26 S marg 
29 νικορέζον — 31 αιτίας S marg 31 αίτιας S : αιτίας τινάς dubitanter Fatouros 
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ναυτικόν πολύ öv και ταύτης έπικρατούν των τε έν Αίγαίφ νήσων 
άπασών άρχον καί βλάπτον την αυτού παραλίαν ού μικρώς, Άσιανήν 
τε καί Εύρωπαίαν, καί μάλιστα δή το των Ενετών, έβούλετο τούτο 
κολούσαι τρόπω παντί καί συμπάσης μεν, εΐ γε δύναιτο, της θαλάσσης 

5 έγκρατώς άρξαι, εί δ' οΰν, εκείνους κωλύσαι κακουργεϊν την αυτού, 
διά τοι τούτο ναυτικόν τε έσπευδε συστήσασθαι μέγα καί της θαλάσσης 
το κράτος σχείν. 

σημείωσαι όπως ό βασιλεύς έβουλεύσατο τειχίσαι δύο φρούρια 
έν Χερρονήσω εν τε Άσίςι καί Ευρώπη καταντικρύ καί κλεΐσαι 

ίο τον πορθμόν και πάσαν την άνω θάλασσαν Ελλησπόντου καί Πόντου 

(3) μετά δε τούτο έδοξεν αύτώ σκοπουμένω κράτιστον είναι καί τών 
σφόδρα αναγκαίων τόν τε τού Ελλησπόντου καί Χερρονησου πορθμόν 
φρουρίοις έρυμνοτάτοις διαλαβεΐν έκατέρωθεν καί τάς ηπείρους άμ-
φότερα συνάψαι, Άσίαν τε καί Εύρώπην, καί πάσαν την άνω θάλασ-

15 σαν, τού τε Ευξείνου Πόντου και Ελλησπόντου φημί, εΐσω ποιήσασθαι 
καί άσφαλίσασθαι ταύτην καλώς κλείσαντι τον πορθμόν, ίνα μη ή 
ταύτης παραλία τοις πολεμίοις έπερχομένοις ληστεύηται, ώσπερ δήτα 
καί πρώην κάν τω Βοσπόρω πεποίηκεν. (4) ούτω δή διανοηθείς ό 
βασιλεύς ευθύς πέμπει τους κατασκεψομένους τόν χώρον καί άνα-

20 μετρήσοντας τα στενότατα τού πορθμού καί ροώδη. | οί δέ παρα-
γενόμενοι καί άναμετρήσαντες εύρον ότι στενότατόν τε καί φοωδέστα-
τον τού πορθμού την μεταξύ Μαδύτου καί Έλεούντος άκραν προς την 
άντιπέρας ήπειρον της 'Ασίας, ô Δαρδανία καλείται, στάδιά που 
μάλιστα όκτώ' έν ή καί τι καί πύργου παλαιού έρείπιον έτύγχανεν 

25 ôv άλύσει βουληθέντος τινός τών πρότερον βασιλέων, ώς λέγεται, 
κλεΐσαι τόν πορθμόν καί μή δυνηθέντος τη βία τού πολλού ρού 
συνελισσομένης τε καί συστρεφομένης καί συγκλωμένης ρςιδίως της 
άλύσεως. (5) έπανελθόντες οΰν ανήγγειλαν τούτο τω βασιλεΐ. ό δέ 
μετακαλεσάμενος οτι τάχιστα Ίαγούπην, τόν σατράπην Καλλιουπό-

30 λεώς τε καί Χερρονησου καί ηγεμόνα τού στόλου παντός καί της παρα-
λίας άπάσης, άνατίθησιν αύτώ τόν τειχισμόν τών φρουρίων ότι τάχος 

30—31 ήγεμόνα — άπάσης : cf. ad 43,4-5 

S p. 258-259 4 κολούσαι Spc : κωλούσαι Sac γε Ssl 8—10 S marg (χερονήσω) 
12 χερρονησου Spc : χερονήσου Sac 13—14 άμφότερα scripsi : άμφοτέρα Ssl : άμφο-
τέρας S 14 άσίαν τε καί εύρώπην S marg 20 στενότατα Dethier, Müller in textu : 
στενώτατα Müller in app. er. : στενώτα S 21 στενώτατόν S 22 post πορθμού add. 
το κατά Müller μαδήτου S 23 δ S : ή edd. (ή Dethier) 28 έπανέλθόντες Spc 
(έπαν- marg) 
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ποιείν καί την άλλην τούτων πάσαν φροντίδα καί έπιμέλειαν μηδέν 
σπουδής άνιέντι. καί ος ουδέν μελλήσας ευθύς έτείχιζε χειρί πολλή καί 
προθυμία καί δαπάνη χρώμενος ές το έργον. 

σημείωσαι περί τού Βόστρων έθνους καί 
5 όπως εστράτευσεν ó βασιλεύς κατ' αυτών 

15 (1) βασιλεύς δέ τού χειμώνος τούτου παρεσκευάζετο ως άμα ήρι 
στρατείαν έλάσων κατά Παιόνων των εντός Σάου ποταμού, ους καί 
Δαλμάτας καλούσιν, οί δέ νεώτεροι Βόστρους, έθνος μέγα τε καί πολύ 
καί μεγάλην έχον άρχήν καί χώραν ότι πλείστην | νεμόμενόν τε καί 

ίο καρπούμενον άγαθήν δυσχωρίαις τε μεγίσταις κατωχυρωμένην καί 
ορεσι δυσβάτοις καί άποκρότοις καί τόποις τραχέσι και άποκρήμνοις, 
προσέτι δέ φρούρια τε εχουσαν έρυμνά καί πολίσματα ίσχυρά καί 
δυσάλωτα καί ηγεμόνας των εύδαιμόνων καί δυνατών. (2) εχουσι δέ 
καί φιλίαν άεί καί συμμαχίαν μετά τού βασιλέως Παιόνων καί όμαιχ-

15 μίαν τε καί πίστεις Ισχυρός ή μην, ην τις κατ' αυτών έπίη, άλλήλοις 
βοηθεΐν. οϊς πάσι θαρρούντες οΰτε σπονδάς έχειν ήθελόν ποτε μετά 
τού βασιλέως ούτε δασμόν αύτω καταβάλλειν έτησιον, ώσπερ οί άλλοι 
ομοροι, 'Ιλλυριοί τε καί Τριβαλλοί, ούθ' όλως κατακούειν αυτού, άλλα 
καί πολλάκις ές σπονδάς σφάς προσκαλουμένου τού βασιλέως, άπηξί-

20 ουν αυτοί καί ού κατεδέχοντο σπένδεσθαι αυτόνομοι τε καί έλεύθεροι 
καί εκσπονδοι πάντη είναι βουλόμενοι. (3) διά τοι τούτο καί πολλάκις 
στρατιάν πέμπων ó βασιλεύς έληίζετο την αυτών κατατρέχων τε καί 
λείαν ότι πλείστην άπάγων άνδρών τε καί παίδων καί γυναικών καί 
βοσκημάτων. οί δέ ουδέν μάλλον της έξ αρχής γνώμης ύφεΐντο, άλλα 

25 τοις άπαξ δεδογμένοις ένέμενον, έπί τώ σφετέρω μέντοι γε κακφ. 

κίνησις τού βασιλέως κατά Βόστρων 

(4) έπί τούτοις ούν όργισθείς ó βασιλεύς την έκστρατείαν κατ' 
αυτών έποιείτο, καί δη καλώς παρασκευασάμενος καί όπλα πολλά καί 
μηχανάς | παντοίας καί στρατιάν οτι πλείστην ξυναγαγών ίππικήν τε 

30 καί πεζικήν έαρος έπιλάμποντος ήδη εξεισι κατ' αυτών χειρί πολλή καί 
δυνάμει. 

30 ver anni 1463 

S p. 259-261 2 μελήσας S 4—5 S marg 11 άποκρώτοις S 15 τε Ssl ή 
μην S marg έπηη S 19—20 άπηξήουν S 24 έξαρχής S 26 S marg 
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καταδρομή της χώρας των Βόστρων 

(5) άρας οΰν έκ της 'Αδριανού παντί τω στρατώ, ίππικώ τε καί 
πεζικφ, και άεΐ σπουδή έλαύνων έπί τα πρόσω διαβαίνει τε την αύτού 
ταχέως καί γενόμενος έν τοις μεθορίοις των Βόστρων στρατοπεδεύεται 

5 αύτοϋ μικρόν καί μετά τούτο προσβάλλει τη χώρςι τούτων ισχυρώς καί 
κατατρέχει ταύτην σκηπτού δίκην εμπίπτων καί έμπιπρών πάντα καί 
διαφθείρων καί άφανίζων καί φρούρια έξαιρών, είς ά δέ καί φρουράς 
είσάγων, καί λείαν άπάγων καί πάσαν ήδη τήν έν ποσί χειρούμενος 
μηδενός όλως άνθισταμένου. 

ίο άφιξις του βασιλέως εις Ίάϊτζαν καί πολιορκία ταύτης 

(6) διελάσας δέ το πλείστον της χώρας έν ου πολλαϊς ήμέραις τε καί 
καταδραμών καί φρούρια πολλά καί πολίσματα, ηπερ εφην, τα μεν έξ 
έπιδρομής βίςι τοις οπλοις, τα δέ καί προσχωρήσει έλών γίνεται προς 
το άστυ, έν φ ήν καταφυγών ó τούτων ήγεμών (7) (ην γαρ έρυμνότα-

15 τον τοϋτο, Ίάϊτζα καλούμενον τη έπιχωρίφ φωνή), καί κατακλείει 
τούτον έντός καί προσφέρει λόγους τοις έν αύτω περί τε ένδόσεως 
έαυτών τε καί τού άστεος. ώς δέ | ούκ έπειθε, πανταχόθεν περι-
σταυρώσας το άστυ καί κύκλω περιλαβών τώ στρατψ καί μηχανας 
έπιστήσας έπολιόρκει- καί τού μεν τείχους έν ού πολλαις ήμέραις πολύ 

20 τι μέρος κατέσεισε ταίς μηχαναΐς καί κατέβαλεν, έπειτα παρεσκευάζετο 
πάση δυνάμει προσβαλεΐν αύτώ. (8) οί δέ έντός τού άστεος όρώντες 
τό τε πολύ τού τείχους κατερριμμένον καί τον βασιλέα όσον ούκ ήδη 
προσβαλούντα αύτοϊς Ισχυρώς καί δείσαντες, μή βίςι ληφθέντες τοις 
δπλοις άπόλωνται, έπικηρυκεύονται κρύφα τού σφών ήγεμόνος τώ 

25 βασιλεϊ ένδιδόντες έαυτούς καί τό άστυ. ó δέ τούτων ήγεμών αισθό-
μενος τούτο νυκτός λαθών εξέρχεται τού άστεος λάθρςχ φυγάς, οί δέ 
τού στρατοπέδου τήν φυλακήν έχοντες γνόντες τούτον καταδιώκουσιν 
Ισχυρώς καί καταλαβόντες ζωγρούσι καί άπάγουσιν ώς βασιλέα' ó δέ 
τούτον εύθύς άπέκτεινεν. 

12 ήπερ εφην : supra 1. 7 

S p. 261—262 1 S marg 4 ταχέως S marg 5 μικρόν Ssl (et S marg, sed eras.) 
10 S marg 12—13 έξεπιδρομής S 16 τε S : del. Müller 24 άπόλλωνται S 26 
τού άστεος S marg 
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προσχώρησις του άστεος Ίαΐτζης 

(9) οί δέ του άστεος έξελθόντες παραδιδόασιν έαυτούς τε καί το 
άστυ τω βασιλεΐ" καί δς δέχεται τούτους ήμέρως και δωρησάμενος 
πολυτρόπως δίδωσιν αύτοϊς κατοικεΐν το άστυ συν γυναιξί και τέκνοις 

5 καί τοις ύπάρχουσι πάσι σώς καί κακών άπαθεις, τον συνήθη μέντοι 
γε καί μόνον δασμόν άποφέροντας έτησίως. (10) μετά δέ τούτο εισέρ-
χεται καί αύτός | ές το άστυ καί θεάται τούτο καλώς· καί εδοξεν αύτώ 
πάνυ Ισχυρόν καί άναγκαία ή τούτου κατάσχεσίς τε καί φυλακή καί 
προς τον προκείμενόν οί σκοπόν σφόδρα χρήσιμος- κείται γαρ έν έπι-

10 καίρω τής χώρας ομορον öv τη Παιόνων καί δύναται στρατιάν δεχό-
μενον ίκανήν μεγάλα βλάπτειν αυτήν. 

καταστροφή πάσης τής Βόστρων καί άλωσις πάντων 
τών έν αύτη πολισμάτων όλίγφ έλάσσω τριακοσίων 

(11) δια τούτο καί προύργου τήν τούτου κατάσχεσιν ó βασιλεύς 
15 έποιεΐτο. φρουράν ούν ίκανήν έγκαταστήσας αύτφ καί φρούραρχον 

ενα τών οικείων καταλιπών τήν στρατιάν άναλαβών αυτός έπΐ τα 
λοιπά τής χώρας έτράπετο καί πρίν το θέρος δλον έξήκειν καταστρέφε-
ται πάσαν τήν Βόστρων καί Δαλματών καί ληίζεται καί χειρούται 
φρούρια όλίγω έλάσσω τριακοσίων, συλλαμβάνει δέ καί τέσσαρας τών 

20 αύτής ήγεμόνων. 

σημείωσαι τάς αίτιας, δι' ας έλυσαν Ενετοί 
τάς μετά βασιλέως σπονδάς καί έπολέμησαν αύτώ 

16 (1) τού δ' αυτού θέρους καί Ενετοί λύσαντες τάς μετά βασιλέως 
σπονδάς πόλεμον έξήνεγκαν αύτφ έχοντες έγκλήματα και αίτιας τοι-

25 άσδε- Άμάρης γαρ ó Πελοποννήσου καί τής άλλης Ελλάδος σατράπης 
εκ πάνυ μικρών αίτιών όρμηθείς, μάλλον δέ ούδέ τούτων, άλλ' όργήν 
έχων τοις Ένετοΐς, ότι γε ού προσεϊχον αύτώ φιλικώς ούδέ χάριτας 
παρείχον ώς σατράπη καί γειτονούντι καί δυναμένψ βλάπτειν αυτούς, 
άλλα νομίζων ύπεροράσθαι καί βουλόμενος άμύνασθαι τούτους, καιρόν 

30 φυ|λάξας άπροσδοκήτοις έπέρχεται τοις έν τη Ναυπάκτψ καί κατα-

23 aestas anni 1463 

S p. 262—264 1 S marg 12—13 S marg 16 τήν στρατιάν άναλαβών S marg 
19 συλλαμβάνει S marg : ζωγρεϊ S 20 αύτής Ssl 21—22 S marg 
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τρέχει Ναύπακτόν τε καί τα περί αυτήν καί λείαν ότι πλείστην άπάγει 
άνδρών τε καί βοσκημάτων καί παίδων καί γυναικών άτε γαρ αίφνης 
έπεισπεσών καί μηδέν τι τοιούτον προσδεχομένοις μηδέ προειδοΰσιν 
ολως αύτοϊς εν ειρήνη τε καί σπονδαις μεγάλα εβλαψε, μάλλον δέ 

5 ολίγου έδέησε καί αυτό το άστυ Ναυπάκτου λαβείν ού μόνον δέ άλλα 
καί τάς έν Πελοποννήσω πόλεις αυτών Κορώνειαν καί Μεθώνην καί 
τάς λοιπάς κακώς έποίει προφάσεις έπάγων άεί καί αίτιας κενάς. 
(2) εδοξεν ου ν βαρύ τούτο λίαν τοις Ένετοΐς καί μεγίστη πρόφασις 
ες το πολεμείν καί άλλως ώδίνουσι τον προς βασιλέα πόλεμον, έξ ότου 

ίο δή την Πελοπόννησον έχειρώσατο' άεί γάρ ποτε προσεδόκουν εξειν 
αυτήν οΰτοι καί νομίζοντες ιδίαν ούσαν άποβαλεϊν καιρόν έζήτουν 
καί προφάσεις τινάς πόλεμον έξενεγκεΐν βασιλεϊ καί στρατεύσαι έπ' 
αυτήν. (3) δραξάμενοι οΰν τών αιτιών τούτων ευθύς καί άνευ πρε-
σβείας ήστινοσούν καί τού λόγοις μάλλον έθελήσαι τα διάφορα λύσαι 

15 στρατιάν μεγάλην καί στόλον διαπόντιον έξαρτύουσι τη Πελοποννήσω 
τριήρεων έβδομήκοντα καί όλκάδων μεγάλων. 

εκστρατεία Ενετών κατά Πελοποννήσου 

(4) πληρώσαντες οΰν αύτάς επιβατών καί όπλίτας έπιβιβάσαντες ότι 
πολλούς καί στρατιώτας καταφράκτους τε καί μάχιμους | εκ τών Ιδίων 

20 καταλόγων καί τάξεων, άλλα δή καί ξένους μισθοφόρους ώς πλείστους, 
καί όπλα παντοία ένθέμενοι καί μηχανάς πετροβόλους καί άφετήρια, 
ετι δέ καί σίδηρον πολύν καί ξύλα καί άσβεστον καί τεχνίτας καί 
οικοδόμους και εργαλεία τα ές οίκοδομήν επιτήδεια καί οσα τοιαύτα 
έπιφορτίσαντες καί καλώς έξαρτύσαντες δια πάντων καί στρατηγόν 

25 αυτοκράτορα έλόμενοι άνδρα τον παρ' αύτοΐς δοκιμώτατον καί τών 
όνομαστών έπ' άνδρία και στρατηγική άρετή κατά γήν τε καί θάλασ-
σαν έκπέμπουσι τον στόλον. 

(5) άραντες ούν έκ τής αύτών δυνάμει τε πολλή καί παρασκευή τή 
πάση καί περιφανεΐ στρατιφ καί λαμπραϊς έλπίσιν επλεον τον Άδρίαν 

30 τε καί Ίόνιον, παραπλεύσαντες δέ Κέρκυράν τε καί Λευκάδα δια τών 
έπικειμένων νήσων 'Ιθάκης τε καί Κεφαλληνίας προσίσχουσι τή Ήλιδι 
άκρα τής Πελοποννήσου, κάκεΐθεν γίνονται κατά το 'Ρίον το 'Αχαϊκόν 

15—16 στόλον — μεγάλων : Thuc. II 17,4 τή Πελοποννήσω έκατόν νεών έπίπλουν έξ-
αρτυοντες 

S p. 264—265 1 ναύπακτόν τε S raarg : ταύτην S 2 άττε S 4 αύτοίς Ssl 5 
όλίγου Ssl : όλίγον S ναυπάκτου S marg 7 άεί S marg 12 Έέξενεγκεϊν S 14 
μάλλον Ssl 17 S marg 22 τεχνήτας S 24 έξαρτϋσαντες S marg : όπλίσαντες S 
31 επικειμένων S marg 32 ροϊον S 
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καί διαβαλόντες τον Κρισαιον καταίρουσιν ές την Κορινθίαν έν τφ 
Ίσθμώ καί άποβάντες των νεών στρατοπεδεύονται αυτού" τούτον γαρ 
έβούλοντο πρώτον τειχίσαι καί προκαταλαβεΐν, επειτα τη όλη Πελο-
ποννησφ έπιχειρήσαι. 

5 σημείωσαι ώς έτείχιζον Ενετοί τον Ίσθμόν Πελοποννήσου 

(6) έκφορήσαντες οΰν πάσαν άποσκευήν τε καί χρείαν καί δια-
λαβόντες τον Ίσθμόν άπ' άκρου ές άκρον πάση τή στρατιφ έτείχιζον 
χειρί πολλή καί | δυνάμει, ετι δε καί σπουδή καί προθυμία τη πάση 
χρώμενοι. άπέστησαν δε τότε ευθύς καί τινα των φρουρίων καί πολι-

10 σμάτων του βασιλέως εν τε τή μεσόγεια καί παραλίςι καί προσέθεντο 
αύτοις, έν οϊς καί φρουρούς έγκατέστησαν ου μόνον δε άλλα καί ή 
άλλη πάσα Πελοπόννησος μετέωρος ην άποσκοποΰσα το μέλλον ώστε 
καί αύτη άποστήναι τού βασιλέως. 

(7) Άμάρης δε συναγαγών πάντας τους υπ' αυτόν καί τινας τών εκ 
15 Πελοποννήσου 'Ιλλυριών προσλαβόμενος καί στρατιάν ου πολλήν 

άθροίσας έκάθητο έν Κορίνθω φυλάσσων τε αυτήν καί στρατιάν 
έκδεχόμενος παρά βασιλέως' ήδη γαρ ήν πέμψας άγγελον ώς αυτόν 
ευθύς καταχθέντος τού στόλου άγγελούντα τήν εφοδον τούτου καί άμα 
καιρόν έπιτήδειον παραφυλάττων έπιθέσθαι αύτοΐς. καί ó μεν ούτως. 

20 σημείωσαι ώς άπέστειλεν ó βασιλεύς Μαχουμούτεα 
ές Πελοπόννησον μετά στρατιάς κατά 'Ενετών 

(8) βασιλεύς δε πυθόμενος τήν ές Πελοπόννησον έκστρατείαν τών 
'Ενετών καί τον τού 'Ισθμού τειχισμόν ούκέτι έν άναβολαΐς το πράγμα 
έτίθει, άλλ' ευθύς μετακαλεσάμενος Μαχουμούτεα τον πασίαν καί 

25 στρατιάν αύτώ δούς ίκανήν οπλιτών τε καί τοξοτών καί τών άπό τής 
ιδίας αυλής τούς μαχιμωτάτους τε καί εύοπλοτάτους έκπέμπει ές Πελο-
πόννησον. 

(9) αυτός δέ καταστησάμενος πάντα τά έν τοις Βόστροις | καλώς τε 
καί ώς ήν αύτώ κατά νούν φρουρούς τε καί φρουράρχους τή τε Ίαΐτζη 

30 καί τοις άλλοις τών φρουρίων έγκαταστήσας, οσα μή κατέσκαψε, 
σατράπην τε καί στρατιάν ίκανήν τή χώροι καταλιπών άνδρα τών 

11—12 καί ή άλλη — ήν : Thuc. II 8,1 ή τε άλλη Ελλάς απασα μετέωρος ήν 

S p. 265-267 1 κρησαίον S 3 όλη Ssl 5 S marg 17 ώς Ssl : ές S 19 
παραφυλάττων Spc (παρα- marg) 20—21 S marg 29 φρουράρχους Ssl : φρούρ-
αρχος S 
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ονομαστών παρ' αύτώ έπ' άνδρίςι καί στρατηγί«? καί λείαν έλάσας ori 
πολλήν αυτός τε καί τη στρατιφ διαδούς έπάνεισιν ές την 'Αδριανού 
φθινοπώρου λήγοντος ήδη. καί εν δή καί έβδομηκοστόν ετος προς τοις 
έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις ολοις ήνύετο, τρίτον δε και 
δέκατον της αρχής τώ βασιλεϊ. 

3—5 finis anni 1462/63 

S p. 267 3 §v Spc (in ras.) : τρίτον ut videtur Sac 
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ΚΡΓΓΟΒΟΥΛΟΥ 
ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 

περιέχει ήδε τόν τε πόλεμον 'Ενετών και την ές Βόστρους δευτέραν 
έσβολήν τοΰ βασιλέως, έτι δέ καΐ την ές 'Ιλλυριούς πρώτην και δευτέραν 

5 έκστρατείαν τοΰ βασιλέως και ώς ύπηγάγετο ταύτην και πόλιν έτείχισεν 
έν αύτη, χρόνου πλήθος έτη τέσσαρα. 

S p.267 4 έσβολήν Ssl : προσβολήν S 
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1 (1) Μαχουμούτης δε άφικόμενος ές Πελοπόννησον στρατοπεδεύε-
ται έκτος του 'Ισθμού προς τη ύπωρεία τού Κιθαιρώνος καί πέμψας 
αγγελον κρυφά κοινολογείται Άμάρη δηλών τε την αύτοϋ άφιξιν καί 
της στρατιάς καί πυνθανόμενος τα εν τω Ίσθμώ πάντα καί τα τών 

5 πολεμίων, ώς έχει- καί συνθέμενοι την έπίθεσιν ες ήμέραν ρητήν μετά 
γε συνθήματος ήσύχαζον. (2) Ενετο ί δέ σπουδή τε πολλή καί προ-
θυμία καί πολυχειρία χρώμενοι ές το έργον έπετέλουν αυτό ταχέως· 
καί γαρ | άπαν το τείχος έξήνυσαν πλην τριών ή τεττάρων σταδίων, 
ού μέντοι γε ές ύψος ίκανόν ήραν αυτό, αλλ' όσον έκ τούτου άπο-

ιο μάχεσθαι ασφαλώς. 

συμβολή Μάχουμούτεω καί 'Ενετών έν τω Ίσθμώ 
καί ήττα 'Ενετών καί φυγή καί φόνος αυτών 

έν τούτω δέ Άμάρης καιρόν φυλάξας ές έπίθεσιν σημαίνει τώ 
Μαχουμούτει, καί άπό ένός συνθήματος όρμηθέντες άμφω προσβάλ-

15 λουσι τω στρατοπέδω τών πολεμίων, ó μεν έντός, ó δε εκτός έπιθέμενοι, 
βοή τε πολλή καί κραυγή καί άλαλαγμώ χρωμένων τών στρατιωτών-

καί γίνεται άγών ένταϋθα μέγας καί ώθισμός καί μάχη καρτερά συστα-
δόν καί φόνος πολύς' έν ή μικρόν μέν χρόνον άντέσχον οί Ενετο ί 
δεξάμενοι τους όπλίτας, επειτα τραπέντες εφευγον άνα κράτος ατάκτως 

20 τε καί συν ούδενί κόσμω, οί δε όπλίται έπέκειντο κτείνοντες άφειδώς 
καί ζωγρούντες σφάς, εως άφίκοντο ές την θάλασσαν καί τάς ναύς. 
(3) ένταϋθα δή βία τε πολλή καί μόγις έσβάντες ές τάς τριήρεις οί 
Ενετο ί άνήχθησαν επί μετεώρου μικρόν άνακωχεύσαντες όσον εκτός 
βέλους είναι, καί έδέχοντο τους άπό θαλάσσης νηχομένους" πολλοί γαρ 

25 βιαζόμενοι υπό τών πολεμίων ρίπτοντες τα όπλα επιπτον ές τήν θάλασ-
σαν, οι δέ καί συν οπλοις, καί άπενήχοντο οί μέν ές τάς ναϋς, οί δε 
καί άπεπνίγοντο βάρει τών όπλων, άπέθανον δέ έν τή μάχη πλήθος 
πολύ I 'Ενετών, άστών τε καί ξένων, καί αυτός ό στρατηγός άνήρ 
αγαθός γενόμενος, έλήφθησαν δέ καί ζώντες όλίγω έλάσσους τρια-

30 κοσίων. 

S p. 267-269 3—4 καί της στρατιάς S marg 9 έκ τούτου S marg 11—12 S 
marg 16 άλλαλαγμώ S 19 άνακράτος S 21 σφάς S marg 22 τέ Ssl 22—23 
oí ένετοί S marg 23 άνακωχεύσαντες S marg 27 βάρει τών όπλων S marg 28 
ενετών Ssl : τών πολεμίων S 
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διαρπαγή του στρατοπέδου των Ενετών 

(4) οί δε δη στρατιώται διαρπάζουσι το στρατόπεδον ολον ευρέθη 
δέ εν αν τω χρήματα τε πολλά καί έπιπλα και έκπώματα καί άλλη τις 
ουκ όλίγη αποσκευή τε καί χρεία, ελήφθη δε και όπλα πολλά, τα μέν 

5 άπό σκύλων των νεκρών, τα δέ καί άποκείμενα, καί μηχαναί παντοΐαι 
καί οσα τοιαύτα. 

2 (1) Μαχουμούτης δέ μετά τούτο άναλαβών την στρατιάν εΐσεισιν 
ες την μεσόγειαν Πελοποννήσου μετά του Άμάρεος έπί τα άποστάντα 
τών φρουρίων καί τους άλλως νεωτερίσαντας Πελοποννησίων, καί έν 

10 ου πολλαϊς ήμέραις χειροϋται τά τε φρούρια καί τα άλλα πάντα, τα 
μέν βίςι τοις οπλοις, τά δέ καί πειθοΐ προσαγόμενος. 

προσχώρησις "Αργούς τώ Μαχουμούτει και άποίκισις 
Άργείων ές το Βυζάντιον καί κατασκαφή "Αργούς 

(2) μετά δέ τούτο άφικνεΐται ές "Αργός, πόλιν τών 'Ενετών, και 
15 στρατοπεδεύεται προ τοΰ άστεος καί προσφέρει λόγους τοις έν αύτω 

περί ένδόσεως εαυτών τε καί τού άστεος. οί δέ Άργεΐοι όρώντες τό 
τε πλήθος της στρατιάς περιστοίχισαν τήν πόλιν κύκλφ τό τε σφών 
τείχος άσθενές καί έπίμαχον ολον, έπικουρίαν τε μηδεμίαν ποθέν ή 
έχοντες | ή όλως έξειν έλπίζοντες καί δείσαντες, μή έκ προσβολής βία 

20 ληφθώσι τοις οπλοις καί άπόλωνται, παραδιδόασιν άμαχί έαυτούς τε 
καί τήν πόλιν Μαχουμούτει τά πιστά λαβόντες. (3) ó δέ πάντας μέν 
αυτούς αποικίζει ές τό Βυζάντιον σύν γυναιξί καί τέκνοις καί τοις 
ύπάρχουσι πάσι σώς καί κακών άπαθείς, τήν δέ πόλιν κατέσκαψε. 

διαθέμενος δέ τα έν Πελοποννήσω πάντα καλώς τε καί ώς ην αύτω 
25 κατά νούν καί φρουρούς τοις φρουρίοις πάσιν έγκαταστήσας άνδρας 

τών άπό τής βασιλικής αυλής τούς μαχιμωτάτους τά τε άλλως νεωτερί-
σαντα διορθωσάμενός τε καί παραδούς Άμάρει πάντα, αυτός λαβών 
μεθ' έαυτού τούς τε ζωγρηθέντας άνδρας èv τώ Ίσθμώ καί ους εύρεν 
έν τοις φρουρίοις τών 'Ενετών, άλλα δή καί τούς νεωτερίσαντας Πελο-

30 ποννησίων καί λείαν τινά ου πολλήν έπάνεισιν ές τήν Κωνσταντίνου 
χειμώνος μεσούντος ήδη. (4) βασιλεύς δέ τούς μέν Άργείους πάντας 

31 hiems anni 1463/64 

S p. 269—270 1 S marg 5 σκΰλλων S 8 ές τήν μεσόγειαν πελοποννησου S 
marg : ές πελοπόννησον S 9 νεωτερήσαντας S 10 τε Ssl και τά άλλα πάντα 
S marg 12—13 S marg 16 άργεΐοι S marg 20 άπόλλωνται S άμαχί S marg 
24 πάντα S marg 26—27 pro νεωτερήσαντα (sic) aliquid, sed eras. S marg 29 νεωτε-
ρήσαντας S 
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κατοικίζει έν xrj μονή τη Περιβλέπτω καλούμενη δούς αύτοϊς καί 
οικίας καί άμπέλους καί άγρούς, τους δε ληφθέντος άνδρας, ους εφην, 
των πολεμίων τους τε έν τοις φρουρίοις άλόντας τους τε νεωτερίσαντας 
Πελοποννησίων πάντας άπέκτεινεν. 

5 σημείωσαι ώς έτελέσθησαν τα έν Έλλησπόντω φρούρια παρά 
τοϋ Ίαγούπη καί έπεσκευάσθησαν καλώς καί ó πορθμός έκλείσθη 

3 (1) έν δε ταίς αύταΐς ήμέραις καί | Ίαγούπης, ó σατράπης Καλλι-
ουπόλεως, τα έν Έλλησπόντω φρούρια έξετέλεσε καί φρουράν έγκατέ-
στησε τούτοις καί οπλα είσήνεγκε πλείστα καί μηχανάς έπέστησε 

ίο πετροβόλους καί αφετηρία, δι' ών εμελλε τον εσπλουν άεί καί εκπλουν 
κωλύειν των άναπλεόντων ή καταπλεόντων σκαφών, οτε καί ών βού-
λοιτο, τά τε άλλα πάντα πεποίηκε κατά την τοϋ βασιλέως ύφήγησιν. 

(2) καί άπετελέσθη έργον μέγα καί πάντων έξηρημένον καί λόγου 
πολλού καί θαύματος άξιον, οπερ ούτε τών παλαιών Ελλήνων τις ούτε 

15 τών πάλαι μεγάλων βασιλέων καί στρατηγών, 'Ρωμαίων τέ φημι καί 
Περσών, έπί νούν έβάλετό ποτε ούτε έδυνηθη βαλών, διάστήσαί τε 
την άνω θάλασσαν της κάτω θαλάσσης καί τελείως άπεΐρξαι καί όλως 
άβατόν τε καί άπλωτον καταστήσαι τοις άναπλεΐν ή καταπλείν βουλο-
μένοις πάσι, πλην οϊς βούλοιτο, ώσπερ πύλας εκατέρωθεν τά φρούρια 

20 έπιθείς καί μηχανάς έπιστήσας πετροβόλους, δι' ών πόρρωθεν άνα-
σοβούνται καί τριήρεις καί όλκάδες αί μέγισται καί άλλο πάν καί 
μικρόν καί μέγα άκάτιον ευθύς δη καί μόνον πλησιάσαντα καταγνύ-
μενά τε καί άπολλύμενα τοις έκ τών μηχανών άφιεμένοις παμμεγέθεσι 
λίθοις ώσπερ τη Σκύλλη συμπλακέντα καί | τη Χαρύβδει. (3) Ξέρξης 

25 μεν γάρ εζευξε πάλαι τον Έλλήσποντον τούτον, άλλα σχεδίςχ καί 
γεφύρ*? ξυλίνη, ήτις ούτε πρός τε τάς τών άνέμων καί της θαλάσσης 
έμβολάς έπί πολύ αν άντισχεϊν έδυνήθη, καί μέντοι γε ουδέ άντέσχε, 
καί έχθρων έπελθούσα δύναμις ρςιδίως άν αυτήν βία διέλυσεν. ένταύθα 
δε ουδέν τι τοιούτον όλως ούτε εστίν ούτε γενέσθαι δύναται- ούτε γαρ 

30 θαλάσσης τε καί άνέμων έμβολαί καί έπίρροιαι ούτε έχθρών καί 
πολεμίων έπελθούσα δύναμις δύνανται ταύτην παραβάψαι το σύνολον 

2 οΟς έφην : 183,27-30 

S p. 270 - 2 7 2 ad 2—4 spectans ση(μείωσ)αι S marg 3 pro τών πολεμίων aliquid 
(fort, ένετών), sed eras. S marg νεωτερήσαντας S 5—6 S marg 10 άεί Ssl 15 
φημί S marg ad 16 sqq. spectans ση(μείωσ)αι S marg 16 έβάλετό scripsi coll. 26,9 : 
έβάλλετό S 18 άπλοτον S 23—24 -μένοις παμμεγέθεσι λίθοις Spc (in ras.) 24 
χαρύβδη S 26 ξυλήνη S τάς Ssl 31 παραβάψαι S, defendit Grecu : παραβλάψαι 
Müller Dethier 
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ή καί όπωσούν βιάσασθαι- οϋτως άνάλωτός τε καί Ισχυρός ó δεσμός 
οΰτος έγεγόνει καί ή σχεδία αΰτη. 

σημείωσαι όπως μετά την άναχώρησιν του βασιλέως έστράτευσεν 
ó βασιλεύς Παιάνων έπί Ίάϊτζαν καί εϊλε ταύτην προδοσίςι ένδόν-

5 των των έν αύτη- όμοίως καί τινα των άλλων φρουρίων έλαβεν όμολογίςχ 

4 (1) του δ' αυτού χειμώνος καί βασιλεύς ó Παιάνων τε καί Δακών 
έστράτευσεν έπί την Δαλματών καί Βόστρων χώραν, ήν πρώην έχειρώ-
σατο βασιλεύς, όπως, ει δύναιτο, κατάσχη ταύτην καί τα έν αύτη 
φρούρια έξέλη και μάλιστα δη την Ίάϊτζαν έξελάσας τούς βασιλέως 

ίο φρουρούς. (2) δεινότατον γάρ οί πάντων έδόκει είναι καί της αυτού 
χώρας τε καί άρχής βλάβη τε μεγίστη καί κατάλυσις προφανής ή της 
χώρας ταύτης καί των έν αύτη φρουρίων παρά τού βασιλέως κατά-
σχεσις έν έπικαίρω τε της αύτού κειμένης καί πάντοθεν όμορου τη 
Παιόνων ούσης καί προς καταδρομήν ταύτης έπιτηδείας. (3) προσ-| 

15 βαλών ούν αύτη μετά στρατιάς ικανής καί παρασκευής άφιστςχ μέν 
εύθύς τα πλείω των φρουρίων άπό τού βασιλέως, τα μεν πειθοι καί 
λόγοις προσαγόμενος, τα δέ φόβω καί άπειλαΐς, εστίν α δέ καί τοις 
δπλοις καταστρεψάμενος. ές δε την Ίάϊτζαν έλθών αίρει καί ταύτην 
άπόνως των ένδον στασιασάντων τε καί σφαγάς έργασαμένων άλλήλων 

20 καί προσχωρησάντων έκουσίως αύτω. διαγαγών δέ ου πολλάς ημέρας 
αύτού και φύλακας καταστησάμενος ίσχυράς έν αύτη τε καί τοις άλλοις 
φρουρίοις, άνδρας καταφράκτους τε καί μάχιμους, καί όπλα καί σϊτον 
οτι πλείστον είσαγαγών άνεχώρησεν έπ' οίκου, καί ó μέν ούτως. 

5 (1) βασιλεύς δέ τούτο πυθόμενος καί βαρέως διατεθείς προς την 
25 άκοήν παρεσκευάζετο εύθύς έκστρατεύσαι χειρί πολλή καί δυνάμει ού 

μόνον κατά της Βόστρων καί τών άποστάντων φρουρίων, αλλά δη καί 
ές αύτήν την Παιόνων έσβαλεΐν. στρατιάν τοίνυν οτι πλείστην άγείρας, 
ίππικήν τε καί πεζικήν, καί όπλα πολλά καί μηχανάς πετροβόλους 
καί άφετήρια ξυναγαγών καί καλώς παρασκευασάμενος πάσι τοις ύπ-

30 άρχουσι χειμώνος εύθύς ήρος άρχομένου εξεισι κατ' αύτών. 

6 hiems anni 1463/64 30 ver anni 1464 

S p. 272 —273 1 καί όπωσοϋν Spc (in ras.) 3—5 S marg 9 έξέλη S marg : 
αίρήση S 10 φρουρούς Ssl 11 τε2 Ssl 14 προσκαταδρομήν S ad 14 sqq. spec-
tans ση(μείωσ)αι S marg 19 τέ Ssl 22 φρουρίοις Ssl : τών φρουρίων S 23 καί 
ό μεν οϋτως S marg 24—25 διατεθείς προς την άκοήν S marg : ένεγκών το πράγμα S 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:43



186 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

κίνησις δευτέρα του βασιλέως κατά Παιόνων καΐ Βόστρων 

(2) άρας οΰν έκ της 'Αδριανού π αντί τω στρατώ, ίππικω καί πεζικώ, | 
συνεπαγόμενος άμα οί καί τάς μηχανάς καί χαλκόν καί σίδηρον οτι 
πολύν γίνεται κατά την χώραν των Βόστρων. καί γενόμενος έν αύτη 

5 πρώτον μεν εγνω δε ΐν ες Ίάϊτζαν έλθεΐν καί έπιχειρήσαι ταύτη, ει γε 
δύναιτο παραστήσασθαι ή ομολογία ή τοις οπλοις βία, επειτα και προς 
τα άλλα χωρήσαι. 

πολιορκία δευτέρα Ίαΐτζης 

(3) προσελάσας οΰν αύτη καί στρατόπεδον βαλόμενος προ του άστεος 
ίο λόγους προσφέρει πρώτον τοις έν αύτω περί τε ένδόσεως εαυτών τε καί 

του άστεος τα πιστά λαβούσιν. ως δ' ούκ επειθε, πρώτα μεν τα εξω 
της χώρας έδήωσε και ένέπρησε πάντα, επειτα χάρακα προ τού άστεος 
βαλόμενος καί κύκλω περιλαβών τω στρατώ καί μηχανάς έπιστήσας 
έπολιόρκει. καί ημέρας μέν τινας ού πολλάς κατέσειε το τείχος καί 

15 κατερρίπτει ταϊς μηχαναΐς' ώς δ' ίκανόν έδόκει αύτω το καταρριφθέν, 
παρεσκευάζετο προσβαλεϊν τω τείχει πάση χειρί καί δυνάμει. 

προσβολή τού βασιλέως πρώτη ες Ίάϊτζαν καί άποτυχία 

(4) καλώς ούν έκτάξας τε καί όπλίσας την στρατιάν προσέβαλλε 
πανταχόθεν, επί δέ το κατερριμμένον τού τείχους εταξεν εαυτόν σύν 

20 τη ιδία αυλή καί τφ άκραιφνεΐ τού στρατού, όπλίταις τέ φημι καί 
τοξόταις καί σφενδονήταις καί τουφακοφόροις τά μάλιστα, εύθύς ούν 
λαβόντες οί στρατιώται | το σύνθημα, μέγα καί φοβερόν άλαλάξαντες 
όρμη πολλή καί σπουδή έχώρουν δρόμω επί το κατερριμμένον τού 
τείχους καί έπιβαίνειν έπειρώντο βία. (5) οί δε δη Παίονες άντεπίασι 

25 καί αυτοί μάλα θρασέως τε καί εύρώστως μετά κραυγής άσημου καί 
βοής. καί συνίσταται δή μάχη καρτερά συσταδόν καί μέγας άγών εν-
ταύθα καί ώθισμός πολύς καί βοή συμμιγής παρ' άμφοτέρων καί 
βλασφημία καί φόνος ούκ όλίγος καί άμφοτέρων άνδρών άγαθών γινο-
μένων, των μεν βιαζομένων είσελθείν καί λαβείν το άστυ, τών δε 

30 άπεώσασθαι τούτους καί φυλάξαι τα όντα, παιδάς τέ φημι καί γυναί-
κας καί τά τιμιώτατα. (6) καί ποτε μέν βιαζόμενοι οί όπλΐται τους 
Παίονας έπεκράτουν καί έπέβαινον τού τείχους, ποτέ δέ πάλιν ώθού-

S p. 273—275 1 S marg 4 χώραν S 8 S marg 9 βαλόμενος Dethier : βαλ-
λόμενος S 10 τοϊς έν αύτω S marg 13 βαλόμενος scripsi : βαλλόμενος S 16 
προσβαλεϊν Dethier : προσβαλλεϊν S : προσβάλλει,ν Müller 17 S marg 23 κατερρι-
μένον S 
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μενοι υπό των Παιάνων έξηλαύνοντο βία- καΐ άπέθνησκον αυτού ουκ 
ολίγοι μαχόμενοι τε και πίπτοντες. καί τούτο έφ' ίκανόν χρόνον έγίνετο 
μαχόμενων αμφοτέρων γενναίως, επειτα έπεκράτουν πολλω ol Παί-
ονες, καί οί όπλϊται πιεζόμενοι σφόδρα έκακοπάθουν πίπτοντες αύτοϋ 

5 πολλοί γενναίοι καί άγαθοί άνδρες. (7) βασιλεύς δέ όρων ούτω κακο-
παθούντας καί άπολλυμένους τούς άνδρας βαρέως έφερε σφόδρα καί 
τότε μέν άναχώρησιν σημάνας έκέλευσεν έξω γενέσθαι βελών | καί 
άνεχώρουν. 

δευτέρα προσβολή καί άποτυχία 

ίο μετά δέ τούτο πάλιν έν ου πολλαίς ήμέραις διαναπαύσας τε την 
στρατιάν καί όπλίσας καί έκτάξας καλώς προσέβαλλεν ισχυρώς τω 
πολίσματι (καί ήγειτο πρώτος αυτός) άθλά τε προκηρύξας, τα δέ καί 
προθείς, πλείστα και μέγιστα καί τιμάς και χάριτας ούκ ολίγας τοις 
πρώτοις έπιβάσι τού τείχους, προσέτι δέ καί διαρπαγήν καί σκυλμόν 

15 προσημάνας πάντων τών έν τω άστει. (8) καί οί στρατιώται μέγα καί 
φοβερόν άλαλάξαντες εύθύς οΐά τίνες πτηνοί ορμή πολλή καί δρόμω 
ατάκτως τε καί συν ούδενί κόσμω καί λογισμώ χωρούσιν επί το 
τείχος καί έπιβαίνειν έπειρώντο τούτου, οί μέν κλίμακας έπιτιθέντες, 
οί δέ σχοίνους έξαρτώντες, οί δέ πασσάλους έγκαταπηγνύντες τω 

20 τείχει, οί δέ άλλφ τω τρόπω τφ δυνατώ βιαζόμενοι είσελθεϊν. ατε γαρ 
τού βασιλέως παρόντος καί θεωμένου τα δρώμενα καί την εκάστου καί 
όρμήν καί σπουδήν καί ρώμην καί άνδρίαν καί τάξιν καί άθλα μέγιστα 
προσδοκώντες εκ τούτου λήψεσθαι ού μικρά έφρόνουν, άλλ' έκαστος 
πρώτος αυτός τε είναι έβούλετο καί ó τού τείχους έπιβάς καί ό Παίονα 

25 κτείνας καί ó την σημαίαν τω τείχει καί τη έπάλξει προσαγαγών. 
(9) οί δέ δη Παίονες εύρώστως μάλα καί μετά θράσους οτι πολλού | 
καί ορμής καί τάχους συν βοή άσημω άπήντων τε καί έδέχοντο 
τούτους γενναίως καί ισχυρώς, καί συνίσταται μάχη τις ένταύθα 
καρτερά καί φρικώδης, καί οϊαν ούδείς ούτ' είδεν ούτ' ήκουσεν έπί 

30 τειχομαχία γεγενημένην ποτέ, καί μάλιστα δη περί το κατερριμμένον 
τού τείχους. 

16 οία τίνες πτηνοί : cf. Arr. An. IV 18,6. 19,3 28—p. 188,2 και συνίσταται — με-
θυσθέντες γαρ : Thuc. VII 70,2 ναυμαχία . . . καί ήν καρτερά και οϊα οΰχ έτερα τών 
προτέρων, πολλή μεν γαρ έκατεροις προθυμία 

S p. 275—277 3 άμφοτερων S marg 4 αύτοϋ Ssl 9 S marg 11 έκτάξας Spc 
(έκ si) 19 πασάλους S 23 έκ τούτου S marg 29 οίαν S 
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σημείωσαι πόλεμον ίσχυρόν 

μεθυσθέντες γαρ τω πολέμφ καί, όλους δι' όλων έαυτούς έκδόντες 
όργή καί θυμώ καΐ σχεδόν την φύσιν ήγνοηκότες κατέκαινον άλλήλους 
καί κατέκοπτον άνοικτί βάλλοντες, βαλλόμενοι, τιτρώσκοντες, τιτρω-

5 σκόμενοι, φονεύοντες, φονευόμενοι, βοώντες, υβρίζοντες, βλασφη-
μούντες, μηδενός έπαισθανόμενοι των παρόντων όλως ή των δρωμένων, 
ώσπερ οι μαινόμενοι. (10) έπιπτον οΰν πολλοί και άγαθοί άνδρες 
μαχόμενοι των τε οπλιτών καί των από της βασιλικής αυλής μάλιστα 
άφειδούντές τε έαυτών και αίσχυνόμενοι τω προ όφθαλμών όράν τον 

ίο βασιλέα" συν αύτοΐς γαρ ήν άγωνιζόμενος. οί δέ δη Παίονες έπ-
εκράτουν πολλω πανταχού άνωθεν τε μαχόμενοι καί εξ ύπερδεξίων 
βάλλοντες καί μάλα εύρώστως άγωνιζόμενοι* ήσαν γαρ άπαντες άγαθοί 
καί μάχιμοι άνδρες άριστίνδην έξειλεγμένοι. 

(11) βασιλεύς δέ όρων τούς άνδρας φθειρομένους παρά πολύ τό τε 
15 έργον ούδαμού προχωρούν έτι, αλλ' εις άδύνατα σχεδόν καθιστάμενον 

τό πολέμφ καί οπλοις εκ προσβολής βία τό άστυ έλεϊν, λιμω δέ μόνον 
καί πολιορκίςχ μακρφ, άναχώρησιν έσή|μαινε τή στρατιφ· και έγένοντο 
έξω βελών. (12) άναχωρήσας ούν ές τό στρατόπεδον ó βασιλεύς παρ-
εσκευάζετο ές μεν τό άστυ στρατιάν ίκανήν άπολιπεΐν πολιορκούσαν 

20 τε καί φυλάσσουσαν τού μη τι τών ένδον έξαγαγείν ή τών έξωθεν 
ε'ισκομίσασθαι, αύτός δέ συν τή λοιπή στρατις* ές τε τήν άλλην χώραν 
έσβαλεΐν έπι τά άποστάντα τών φρουρίων, άλλα δή καί ές την Παιόνων. 

ελασις τού βασιλέως Παιόνων κατά βασιλέως 

6 (1) έν τούτω δέ ήκεν άγγελία φράζουσα τον βασιλέα Παιόνων 
25 στρατιάν δτι πλείστην άγείραντα οσον ουκ ήδη έπιέναι αύτφ. οΰτος 

γάρ, ευθύς ώς εγνω τήν ές τήν Βόστρων έσβολήν τού βασιλέως καί 
τήν τού άστεος Ίαΐτζης πολιορκίαν, στρατιάν μεγάλην άθροίσας καί 
πάσιν οϊς εϊχεν ίκανώς παρασκευασάμενος έξήει έναντία τω βασιλεΐ 
νομίσας ούτως ή λύσειν τήν πολιορκίαν τού άστεος τρέψας εις έαυτόν 

30 τόν τε βασιλέα καί τήν στρατιάν ή δίχα διαιρεθείσης τής στρατιάς 
εις τε πόλεμον καί πολιορκίαν άσθενεστέρω χρήσαιτο προσπολεμήσαι 
τω βασιλεί' άλλ' έσφάλη τής γνώμης. (2) βασιλεύς γάρ τούτο μαθών 

4—6 βάλλοντες — βλασφημουντές : cf. ad 54,17—19 

S p. 277-278 1 S marg 3 σχεδόν Ssl 8 τε Ssl 11 έξυπερδεξίων S 12 
βάλοντες S 14 παραπολίι S 16 τό1 Spc (in ras.) 21 χώραν S 23 S marg 25 
ούτος — 32 γνώμης (praeposito verbo ζήτει) S marg 31 χρήσαιτο S : χρήσεσθαι Müller 
32 γάρ Spc (in ras.) 
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αυτός μεν ές Ίάϊτζαν μένει/ν έγνώκει δεΐν πολιορκών και μηδαμοΰ 
ταύτης άπαναστήναι, Μαχουμούτεα δε δούς αύτφ στρατιάν ίκανην, 
ίππικήν τε καί πεζικήν, καί μέρος ούκ ολίγον της ίδιας αυλής έξέπεμ-
ψεν έναντία τω βασιλεΐ Παιάνων ού γαρ αυτός γε ήξίωσε δια μάχης 

5 τούτω ίέναι. 
(3) Μαχουμούτης δε την στρατιάν άναλαβών ήλαυνε κατά σπουδήν-

καί γενόμενος εγγιστά που των πολεμίων στρατοπεδεύεται αύτοϋ. ήν 
δε το μεταξύ τοίν στρατοπέδοιν στάδια που μάλιστα πέντε καί είκοσιν 
ώστε άλλήλους όράν, διεΐργε δέ αυτούς μέσος άπ' άλλήλων Έρυγών 

10 ποταμός, ος τη έπιχωρίφ φωνή νυν Βρύνος καλείται- ένταϋθα γαρ ήν 
έστρατοπεδευκώς πέραν τού ποταμού ó των Παιάνων βασιλεύς. | 
(4) Μαχουμούτης μεν ου ν έβούλετο διαβάς τον ποταμόν ξυμμΐξαι τοις 
Παίοσι, βασιλεύς δέ πέμπων διεκώλυεν αυτόν μηδεμίαν άνάγκην είναι 
λέγων τό γε νύν εχον της τού ποταμού διαβάσεως, άλλ' άρκεϊ μένοντα 

15 αυτόθι έφεδρεύειν τοις των πολεμίων πράγμασι. Μαχουμούτης μεν ούν 
εμενεν ήσυχάζων και τά των πολεμίων άποσκοπών. 

(5) ó δέ των Παιόνων ήγεμων, ως έγνω τόν τε βασιλέα πολιορκούντα 
τό άστυ καί μηδαμού τούτου άπανιστάμενον καί τον Μαχουμούτεα 
μετά στρατιάς ότι πλείστης έφεδρεύοντα αύτω, άπογνούς όλως τού 

20 φανερώς δύνασθαι βοηθήσαι τφ άστει, πέμψας άγγελον κρύφα δι-
ειλέχθη τοις έν αύτφ άντέχειν τε και μηδαμοΰ ένδιδόναι ως ταχείας 
τε ούσης της τού βασιλέως άναχωρήσεως πάλιν, καί αυτός δέ ού περι-
ιδεΐν, άλλα καιρού καλούντος καί χρείας άναγκαίας κατεπειγούσης 
βοηθήσειν τά δυνατά έγγύς αύτού που τυγχάνων. κάκείνοις μέν ταύτα. 

25 άναχώρησις τού βασιλέως Παιόνων καί φυγή άτακτος 
καί αίσχρά καταδιώξαντος αύτόν Μαχουμούτεω 

αύτός δε τό στρατόπεδον έμπρήσας νυκτός άπάρας ωχετο σύν τη 
στρατιφ. (6) Μαχουμούτης δ', ώς ήσθετο, κατά τάχος διαβάς τόν 
ποταμόν ήλαυνε κατά σπουδήν διώκων και καταλαβών αύτούς συμ-

30 βάλλει τοις όπισθεν μέρος οΰσι τής στρατιάς ούκ όλίγον ές φυλακήν 
των σκευοφόρων καί τρεψάμενος έδίωκε μέχρι τής άλλης στρατιάς-

οί δ' έπεισπεσόντες άφνω διετά|ραξάν τε αυτήν καί τόν βασιλέα, καί 
φυγή γίνεται καρτερά πάντων όμού φευγόντων άτάκτως τε και σύν 
ούδενί κόσμω καί λογισμφ. (7) Μαχουμούτης δέ εΐπετο κτείνων τε καί 

35 φονεύων σφάς άνοικτί, διώξας δέ μέχρι πολλού καί φόνον πολύν 
έργασάμενος καί πολλούς ζωγρήσας άνεχώρησε καί ήκεν ές βασιλέα 

S p. 278-280 4 ήξίωσε Ssl : ήξίου S διαμάχης S 14 άρκεί S : άρκεϊν edd. 
20 τώ άστει S marg 22 τέ Ssl 25—26 S marg 28 κατά τάχος Spc 29—30 συμ-
βάλλει Ssl : προσβάλλει S 
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λαβών πάσαν αυτών την άποσκευήν και τάς άμαξας καΐ όπλα και 
'ίππους και σκευοφόρους αυτούς, άπέθανον δε τών πολεμίων πλείστοι, 
ελήφθησαν δε καί ζώντες όλίγω έλάσσους διακοσίων, ους ύστερον 
άγαγών έν Βυζαντίφ πάντας άπέκτεινεν ó βασιλεύς. 

5 (8) αυτός δέ ημέρας ου πολλάς έπιμείνας τη πολιορκία και πολυτρό-
πως πειράσας τοϋ αστεος, ως ουδέν ήνυεν, άπογνούς την αϊρεσιν 
τούτου, άναλαβών την στρατιάν τρέπεται προς τα λοιπά τών φρουρίων 
καί παραστησάμενος ταύτα έν ού πολλαίς ήμέραις τοις μέν, οσα γε 
έδόκει αύτώ, φρουράς έγκαθίστησιν ίσχυράς, εστίν ά δε καί κατέσκαψε-

ίο τους δε άνδρας άπέκτεινε, παϊδας δέ καί γυναίκας ήνδραποδίσατο. 
(9) καταδραμών δέ καί της άλλης χώρας το πλείστον, άλλα δη καί 
της Παιόνων ουκ ολίγον, καί λείαν έλάσας ότι πολλήν αυτός καί τη 
στρατιά διαδούς καί σατράπην τη χώρα καταλιπών θέρους λήγοντος 
ήδη έπάνεισιν ές την Κωνσταντίνου καί διέλυσε την | στρατιάν. καί 

15 ό μέν βασιλεύς ούτως. 

εκστρατεία τών Ενετών κατά της Λέσβου ναυσίν έβδομήκοντα 

7 (1) Ενετοί δέ τού αυτού θέρους έστράτευσαν έπί Λέσβον καί 
Μιτυλήνην τριήρεσιν έβδομήκοντα καί όλκάσι μεγάλαις καί τρισχιλίοις 
όπλίταις, ους ειχον επί τών καταστρωμάτων, εφερον δέ καί όπλα 

20 πολλά έν ταϊς όλκάσι καί μηχανάς πετροβόλους καί άφετήρια καί 
κλίμακας καί πάσαν άλλην άποσκευήν τών ές τειχομαχίαν επιτηδείων. 
(2) καί άφικόμενοι ές Λέσβον κατήραν ές τον λιμένα Μιτυλήνης καί 
άποβάντες στρατόπεδον τιθέασι προ της πόλεως καί προσφέρουσι 
λόγους τοις έν τη πόλει περί ένδόσεως έαυτών τε καί της πόλεως, οί 

25 δέ ουκ έδέξαντο' ήσαν γαρ έν αύτη φρουροί άνδρες λογάδες κατά-
φρακτοι τετρακόσιοι τών άπό τής βασιλικής αύλής. 

(3) οί δέ πρώτον μέν έκειραν μέρος τι τής γης (ού γάρ έβούλοντο 
πάσαν δηώσαι προσδοκώντες αύτήν λήψεσθαι), μετά δέ τούτο περι-
σχόντες έν κύκλω πάσαν τήν πόλιν τω στρατώ κατά γήν τε καί κατά 

30 θάλασσαν ταΐς ναυσί καί μηχανάς έπιστησαντες έπολιόρκουν. (4) καί 
τού μέν τείχους αυτοί μεν κατέσειον ημέρας τι μέρος μικρόν ταΐς 
μηχαναΐς καί κατερρίπτουν, οί δέ έν τη πόλει πάλιν άνώρθουν αύτό 
νυκτός λίθους καί ξύλα καί χούν έπιφορούντες- προσέτι δέ καί κεραίας 
μεγάλας έπάγοντες περιεσταύρουν τό τείχος, τάς δέ καί έξαρτώντες 

17 aestas anni 1464 

S p. 280-281 1 άμαξας S 5 ήμέρας ού Spc (in ras.) 13 λήγοντος S marg : 
μεσσϋντος S 16 S marg 18 μεγάλαις Ssl 21 άλλην Ssl 28 λήψεσθαι S marg : 
χειρώσασθαι S 
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άλύσεσιν | άνέκλων την φοράν των λίθων, καί ουδέν τοσούτον εβλα-
πτον. (5) έγίνοντο δέ καί καθ' ήμέραν άκροβολισμοί τίνες και έπεκ-
δρομαί έπεξιόντων των βασιλείων τοις Ένετοΐς' ού μην καί άπέ-
θνησκόν τίνες, άλλ' έτιτρώσκοντο μόνον πολλοί, ύπώρυττον δε καί το 

5 τείχος εστίν ού ύπονόμους προς την πόλιν ποιούντες καί κλίμακας 
έπήγνυσαν καί μηχανάς παντοίας έξήρτυον. (6) προσεχώρησαν δέ 
αύτοϊς καί τών άλλων πολισμάτων δύο' και ήσαν εν έλπίσιν ήδη 
μεγίσταις καί Μιτυλήνην έλεΐν καί την άλλην πάσαν Αέσβον κατασχεΐν 
καί χειρώσασθαι. καί οί μέν έν τούτοις ήσαν. 

ίο εκπλους τοϋ στόλου του βασιλέως κατά 
του έν τή Λέσβω στόλου τών Ενετών 

(7) βασιλεύς δέ μαθών την ές Μιτυλήνην εφοδον τοϋ στόλου τών 
Ενετών και την πολιορκίαν αύτής καί ως κινδυνεύει παρ' αυτών 
άλώναι, εί μή τάχιστα τύχοι βοηθείας, ευθύς θάττον ή λόγος πληρώσας 

15 τριήρεις δέκα καί έκατόν καί όπλίτας έπιβιβάσας οτι πολλούς καί όπλα 
παντοία και άφετήρια καί πάσιν οϊς ειχεν έξαρτύσας τε καί όπλίσας 
καλώς παραδίδωσι Μαχουμούτει τω πασία τον στόλον κελεύσας πλείν 
τήν ταχίστην καί συμβαλείν ταίς τών πολεμίων ναυσίν, όπου αν τύχω-
σιν οΰσαι. (8) ó δέ αναχθείς από τού Βυζαντίου επλεε τον Έλλήσπον-

20 τον και καταίρει δευτεραίος ές Καλλιούπολιν' κάκεΐ μαθών τέσσαρας | 
τριήρεις τών πολεμίων προσκόπους έφορμούσας τω λιμένι Τενέδου, 
αϊ δή καί μέχρι τοϋ στόματος τοϋ πορθμοϋ διαπλέουσαι ές κατασκοπήν 
πάλιν ύπέστρεφον, μηδέν μελλήσας εύθύς νυκτός αναχθείς άπό Καλλι-
ουπόλεως παντί τω στόλω, ίνα μή έκπυστος γένηται θεαθείς, καί 

25 πνεύμασιν αίσίοις χρησάμενος άμα ήμέρα κατήχθη ές Τένεδον. 

άλωσις τών έν τή Τενέδω δύο προσκόπων τριήρεων Ενετικών 

(9) καί καταλαμβάνει δή τάς τριήρεις έν τφ λιμένι όρμούσας, καί 
τάς μέν δυο αύτάνδρους λαμβάνει προς τω στόματι τοϋ λιμένος (ού 
γαρ έφθησαν προεκπεπλευκυΐαι), αί δέ ετεραι δύο προαναχθεΐσαι 

30 μόγις διέφυγον. ήσαν δέ τών άριστα πλεουσών, καί σπεύσασαι τάχιστα 
άφικνοϋνται ές Μιτυλήνην καί άπαγγέλλουσι τοίς στρατηγοϊς τον έπί-
πλουν τοϋ στόλου τοϋ βασιλέως καί τήν αλωσιν τών δύο νεών. 

S p. 281—283 1 άνέκλων (praeposita partícula ή) S marg superiore : έξεκαύλιζον S 
3 βασιλείων S marg : εντός S 8 μεγίσταις S marg 10—11 S marg 22 ές κατα-
σκοπήν S marg : καί κατασκοποΰσαι S 24 ϊνα μή — 25 χρησάμενος S marg 26 
S marg 29 προεκπεπλευκυΐαι S 
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φυγή του στόλου των Ενετών άτακτος έκ της Λέσβου, ήνίκα 
έπύθοντο προσελαύνοντα αύτοίς τον στόλον του βασιλέως 

(10) οί δ' ευθύς άκούσαντες ώσπερ σκηπτφ τι/νι βληθέντες τη άγγελίςι, 
πάντα καταλιπόντες αύτού, και μηχανάς καί όπλα καί πάσαν άλλην 

5 άποσκευήν, έσβάντες ές τάς τριήρεις άτάκτως τε καί συν ούδενί κόσμφ 
καί λογισμώ λαβόντες τε μεθ' έαυτών καί τους άνδρας καί γυναίκας 
καί παιδας των προσχωρησάντων φρουρίων αύτοίς άνήχθησαν προ 
τοϋ τον στόλον του βασιλέως κατάραι ές Μιτυλήνην διάστημα ώσεί 
ωρών οκτώ, ώς λέγεται. 

10 (11) Μαχουμούτης δε άφικόμενος ές Μιτυλήνην καί μαθών προ-
αναχθέντας προ ολίγου αυτούς έδίωκε κατά σπουδήν | καί γενόμενος 
έπί μετεώρου πελάγιος μόλις καθορφ αύτάς προσισχούσας τη Λήμνω. 
άπογνούς οΰν τήν τούτων δίωξιν έπάνεισιν ές Μιτυλήνην, καί δια-
γαγών ένταΰθα ήμέρας τέσσαρας καί καταστησάμενος τα αύτού πάντα 

15 καλώς καί φρουράν ίκανήν καί οπλα καί σϊτον πολύν καί άλλα άττα τα 
προς χρείαν τη πόλει καταλιπών έπάνεισιν ές το Βυζάντιον φθινο-
πώρου φθίνοντος ήδη καί διέλυσε τον στόλον. καί δεύτερον δη και 
έβδομηκοστόν έτος προς τοις έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις 
ολοις ήνύετο, τέταρτον δε και δέκατον τής άρχής τω βασιλεϊ. 

20 δρα φοβερόν 

8 ώφθη δε κατά τάς αύτάς ήμέρας καί τέρας τι έξαίσιον. ό γαρ 
ήλιος μεσημβρίας ούσης σταθεράς λάμπων τε καθαρός καί νέφους 
έκτος αίφνης μεταβαλών έσκοτίσθη καί ήμαυρώθη, καί το είδος αυτού 
ήμειψεν ώς ές χαλκού μέλανος χροιάν, καί γέγονε ζοφώδης όλος καί 

25 μέλας, ού κατά το είωθός ώσπερ έν ταΐς έκλείψεσιν (ού γαρ ην εκλειψις 
τότε), άλλ' άλλον τινά τρόπον καινότατον ώσπερ όμίχλης τινός ή 
νέφους άχλυώδους καί σκοτεινού ύποτρέχοντος αύτόν καί έπηλυγά-
ζοντος, καί διαγέγονεν εν τρισί ταΐς δλαις ήμέραις καί νυκταις ΐσαις 
τοιούτος καί ών καί πάσι φαινόμενος, τούτο τέρας τι μέγα καί θεοση-

30 μεία τις άντικρυς έδοξε πάσιν ές το μέλλον | μεγάλα κακά προφοιβά-
ζουσα, ά δή καί μετ' όλίγον έπηκολούθησε. καί τούτο μεν τοιούτον. 

17-19 finis anni 1463/64 

S p. 283—285 1—2 S marg 3 τη άγγελία S marg 11 προ (sine accentu) Ssl 15 
άττα Müller : άτα S 17 δεύτερον Spc (δεύτερ- in ras.) : τ[ρίτ]ον ut videtur Sac δή 
Ssl 20 S marg 21 ώφθη S marg : έφάνη S 23 μεταβαλών S marg 
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σημείωσαι όπως έλαβον τέλος τα οικοδομούμενα βασίλεια 

9 (1) βασιλεύς δέ παραχειμάζων èv Βυζαντίω των τε άλλων έπεμέλε-
το, φημί δή των ές συνοίκισίν τε καί κατασκευήν και κόσμον της όλης 
πόλεως, καί δή καί τα βασίλεια έξετέλεσε, χρήμα τι κάλλιστον καί των 

5 ές θέαν καί τέρψιν όμοϋ καί κατασκευήν καί κάλλος ούδενός λειπόμενα 
τών όνομαστών καί λαμπρών καί δή καί παλαιών οικοδομημάτων και 
θεαμάτων- πύργοι τε γαρ έν αύτοΐς φκοδόμηντο ές ϋψος τε ήρμένοι και 
(ές) .κάλλος καί μέγεθος ήσκημένοι καί άνδρεώνες καί γυναικωνιται 
καί θάλαμοι, τρίκλινοι τε καί κοιτώνες, καί δωμάτια πλείστα καί 

10 κάλλιστα καί οικίσκοι διάφοροι, ετι δε πρόδομοί τε καί αύλαί καί 
προαύλια και πυλώνες καί πρόθυρα καί όπτανεΐα και λουτρά λόγου 
άξια, καί περίβολος μέγιστος ό περιέχων αύτά. (2) α πάντα, ήπερ 
εφην, εις τε ποικιλίαν όμοΰ καί κάλλος καί μέγεθος καί πολυτέλειαν 
ήσκητο χρυσώ τε πολλώ καί άργύρω περιλαμπόμενά τε καί κατα-

15 στραπτόμενα πάντοθεν, έσωθέν τε καί έξωθεν, καί λίθων διαφανών καί 
μαρμάρων διαφόροις άγλαϊαις τε και χροιαίς καί ποικιλίαις κεκοσμη-
μένα στιλπνότητι καί λειότητι καί διαύγεια νικώντων καί τέχνη τη 
πρώτη τε καί καλλίστη δια πάντων φιλοτίμως έξειργασμένα, | όση τε 
γλυφική και πλαστική καί όση γραφική νενίκηκεν είναι άριστη καί 

20 καλλίστη τών άπασών, ετι δέ μολύβδω τε πολλώ καί βαθεϊ όλα δι' 
όλων πεπυκασμένα τε καί συνηρεφή καί κατάστεγα καί μυρίαις άλλαις 
λαμπρότησί τε καί χάρισι καλλυνόμενα καί κοσμούμενα. (3) ου μόνον 
δέ άλλα καί παράδεισοι περί αύτά κατακέχυνται κύκλψ μέγιστοι τε καί 
κάλλιστοι διαφόροις τε καί παντοίοις φυτών ειδεσι βρύοντες καί 

25 καρποΐς ώραίοις βρίθοντες καί υδάτων άφθονίςι περιρρεόμενοι πάν-
τοθεν ψυχρών τε καί ποτίμων καί διειδών καί άλσεσι καί λειμώσι καλ-
λίστοις έμπρέποντες, έτι δέ όρνίθων άγέλαις έδωδίμων καί φδικών 
καταβοώμενοί τε καί περιλαλούμενοι πάντοθεν καί ζώων ήμέρων τε 
καί άγριων γένη τρέφοντές καί πολλοίς άλλοις καί διαφόροις ώραϊζό-

30 μενοί τε καί κομώντες καλοΐς, όσα κόσμον οίδε φέρειν καί τέρψιν όμοϋ 
καί ήδονήν καί άπόλαυσιν- οϋτω φιλοτίμως τε καί πολυτελώς έξ-
είργαστο ταΰ'τα τω βασιλεί. 

2 hiems anni 1464/65 

12—13 ήπερ εφην : supra 1. 8 

S p. 285—286 1 S marg 3 συνοίκισίν scripsi : συνοίκησίν S 5 καί τέρψιν S 
marg 7 πύργοι S τέ ήρμένοι S marg 8 ές add. Müller (cf. infra lin. 13; 132, 
36) γυναικωνήται S 20 βαθεϊ Müller : βαθύ S 22 καλλινόμενα S 25 βρί-
θοντες edd. : βρυθοντες S 26 καί δλσεσι - 27 έμπρέποντες S marg 31—32 έξ-
είργαστο Ssl : έξείργασται S 
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10 (1) παραχειμάσας ούν έν τούτοις ό βασιλεύς, έπειδή εαρ ύπέφαι-
νεν ήδη, ώρμησε μέν ές έκστρατείαν καί παρεσκευάζετο έπί τούτο, 
αίσθόμενος δέ τους στρατιώτας άγανακτούντας καί την ιδίαν αύλήν 
κεκακωμένους τε και τεταλαιπωρημένους τά μάλιστα ταϊς συχναΐς τε 

5 καί μακραις όδοιπορίαις καί έκστρατείαις καί άεί έν άποδημίαις | 
οντάς ύπερορίοις καί πόνοις καί πάντα τα εαυτών άπολλύντας, καί 
σώματα καί χρήματα καί ίππους καί υποζύγια, καί πάντα τρόπον 
φθειρομένους τε καί κακοπαθούντας άνέσχε της όρμής- και αυτός δε ó 
βασιλεύς κεκοπωμένος τε καί κατατετριμμένος ολος και το σώμα καί 

ίο τήν γνώμην ύπό τε τών συνεχών καί ανενδότων λογισμών τε καί 
φροντίδων καί τών άτρύτων πόνων καί κινδύνων καί πειρασμών άνα-
παύλης γούν έδεΐτο προσκαίρου καί θεραπείας. (2) δια τούτο μένειν 
έγνώκει δεΐν καί διαναπαύσαι έαυτόν τε καί τήν στρατιάν τού ένεστώ-
τος θέρους, ως αν έτι γε τού λοιπού νεαρωτέροις τε καί προθυμοτέροις 

15 εχοι κεχρήσθαι προς τα λοιπά τών έργων. 

σημείωσαι ώς έδωρήσατο τή στρατιά πολυτρόπως ó βασιλεύς 

καί δή δόξαν ούτω τήν μεν άλλην στρατιάν πολυτρόπως δωρησά-
μενος απέλυσε, τοις μέν ίππους, τοις δε έσθήτας, τοις δε χρήματα, τοις 
δέ άλλο τι διαδιδούς, τους δ' άπό τής ιδίας αυλής, ους ήπίστατο 

20 φιλοπόνους τε καί φιλοκινδύνους καί σπουδαίους καί χρησίμους τοις 
ολοις καί αγαθούς άνδρας, καί τιμαΐς ταΐς πρεπούσαις έτίμησε καί 
άρχαΐς καί δώροις λαμπροίς καί πολλοίς άλλοις καλοις προάγων καί 
προβιβάζων αυτούς έπί τα πρόσω δι' άρετήν. 

(3) καί τούτους μέν ούτω τιμήσας τε καί δωρησάμενος πολυτρόπως, 
25 ήπερ εφην, άπέλυσεν αύτός δέ διάγων έν Βυζαντίω θέρους τών μέν 

ύπέρ τής πόλεως φροντίδων ουκ ή μέλει συνήθως, τού τε συνοικισμού 
αύτής φημι | καί τής άλλης κατασκευής τε καί βελτιώσεως άγαν έπι-
μελόμενος. (4) έσχόλαζε δέ καί φιλοσοφία, οση τε Άρράβων καί 
Περσών καί Ελλήνων μάλιστα ές τήν Άρράβων μετενεχθεΐσα, συνών 

30 τε όσημέραι τοις τούτων ήγεμόσι καί διδασκάλοις (έχει δέ ουκ ολίγους 
περί αυτόν) καί συζητών άμα καί συμφιλοσοφών αύτοΐς καί τοίς τής 

1 ver anni 1465 25 aestas anni 1465 

25 ηπερ εφην : supra 1. 17—18 

S p. 286—288 6 άπολλϋντας S 10 τε1 Ssl 11 πόνων καί S marg 12 γοΰν 
έδεΐτο Spc : έδεΐτο γοΰν Sac 14 ώσάν S 15 post προς 3—4 litt. eras. S 16 S marg 
20—21 τοις δλοις S marg 31 καί1 Ssl post συζητών 2—3 litt. eras. S 
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φιλοσοφίας δόγμασι προσανέχων, καί μάλιστα τοις άπό τοϋ Περιπάτου 
και της Στοάς. 

ση μείωσα ι όπως συνηψεν εις ενα πίνακα πάσαν την τοϋ κόσμου 
περιήγησιν την έν τω διαγράμματι τοϋ Πτολεμαίου ó 

5 φιλόσοφος Γεώργιος προστάξει τοϋ βασιλέως 

(5) έντυχών δέ που και τοις τοϋ Πτολεμαίου διαγράμμασιν, έν οϊς 
εκείνος έπιστημονικώς τε καί φιλοσόφως την τοϋ κόσμου περιήγησιν 
καί περίοδον πάσαν εκτίθεται, πρώτον μεν ήβουλήθη κατακερματισμέ-
νην οΰσαν αύτήν έν τη δέλτω καί δυσδιάγνωστον μιά ύφη παρα-

10 δοϋναι συνημμένος έν ένί πέπλω καί πίνακι σαφεστέραν τε οΰσαν 
οΰτω και εύληπτοτέραν συμπεριλαβείν τε άμα τη διανοία και κατα-
σχεϊν καί γνώναι καλώς" καί γαρ άναγκαΐον εϊναί οί έδοξέ που το 
μάθημα τοϋτο καί σπουδαιότατον. (6) μετακαλεσάμενος οΰν Γεώργιον 
τον φιλόσοφον άνατίθησιν αύτω τον τοϋ πράγματος πόνον συν αξιώσει 

15 καί φιλοτιμία βασιλική, καί ος άναδέχεται τοϋτον άσμενος υπουργών 
προθϋμως τω βασιλέως σκοπώ και κελεύσματι καί δη | μετά χείρας 
το βιβλίον λαβών καί το θέρος όλον ένδιατρίψας τε καί σχολάσας 
αύτώ καί ίκανώς έκμελετήσας τε καί την τούτου γνώσιν άναλεξάμενος 
διέγραψεν άριστα και έπιστημονικώτατα πάσαν την της οικουμένης 

20 περίοδον έν ένί πέπλφ καί πίνακι γης καί θαλάσσης όμοϋ, ποταμούς 
τέ φημι καί λίμνας και νήσους καί όρη καί πόλεις καί πάντα άπλώς, 
παραδούς έν τούτω καί κανόνας και μέτρα καί αποστάσεις καί τάλλα 
πάντα είδέναι καλώς' καί παραδίδωσι βασιλεΐ σπούδασμά τε και 
μάθημα πάνυ άναγκαΐον και χρήσιμον τοις σπουδαίοις τε άμα καί 

25 φιλοπόνοις καί φιλοκάλοις. (7) έκτίθεται δέ και τα ονόματα τών 
χωρών καί τόπων καί πόλεων Άρραβικώς έν τω πίνακι χρησάμενος 
έρμηνεΐ τω σφετέρω υίεΐ καλώς ήσκημένω την Άρράβων τε καί Ελ-
λήνων. (8) ήσθείς ούν πάνυ τώ έργφ τούτω ó βασιλεύς καί τήν 
σοφίαν τε και περίνοιαν τοϋ Πτολεμαίου θαυμάσας, άλλα δη καί 

30 τοϋ έκθεμένου τούτο καλώς, δωρειται τοϋτον πολυτρόπως καί φιλο-
τίμως, κελεύει δέ καί πάσαν την βίβλον ύπ' αυτών Άρραβικώς έκ-
δοθήναι μισθούς μεγάλους υπέρ τούτου καί δώρα έπαγγειλάμενος. καί 
ταύτα μεν ούτως. 

S p. 288-289 3—5 S marg (3 εις si 5 γεώργ(ιος)) 6 που Ssl 8 έκτίθεται 
S marg : διέγραψε S ήβουλήθη Ssl : έβουλήθη S 9 δέλτω S marg : βίβλω S 11 
συμπεριλαβείν edd. : συμπερλαβεϊν S 16 χείρας S 31 πάσαν τήν bis ser. S 
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(9) έν τούτοις γε μην καί τοις τοιούτοις άσχολουμένψ τε καί δια-
τρίβοντι τφ βασιλεϊ | διαγέγονε το θέρος όλον καί το φθινόπωρον 
καί τούτων παρφχηκότων τρίτον καί έβδομηκοστόν ετος προς τοις 
έννακοσίοις τε και έξακισχιλίοις τοις δλοις ήνύετο, πέμπτον δε καί 

5 δέκατον της άρχής τω βασιλεϊ. 

αιτίαι αΐ έκίνησαν τον βασιλέα στρατεύσαι κατά 'Ιλλυριών 

11 (1) έπεί δε το παρψχηκός ετος όλον διανεπαύσατο καλώς ο τε 
βασιλεύς καί ή στρατιά, παρεσκευάζετο χειμώνος άμα ήρι ές την 
'Ιλλυριών έμβαλεΐν. 'Ιλλυριοί γάρ, ήπερ καί πρόσθεν εφημεν, πρόσοικοι 

ίο όντες τω Ίονίφ καί όρη μεγάλα έκ παλαιού οίκούντες καί ύπερύψηλα 
καί φρούρια εχοντες έρυμνά καί δυσάλωτα εν τε τη μεσογείςι καί παρα-
λίςι καί τόπους δυσβάτους και άποκρήμνους καί πανταχόθεν ώχυρω-
μένοι τε (καί) ήσφαλισμένοι καί τούτοις θαρρούντες αυτόνομοι τε 
είναι έβούλοντο καί έλεύθεροι πάντη, καί ούτε δασμόν έτησιον κατα-

15 βάλλειν ήθελον και αυτοί, ώσπερ οί άλλοι όμοροι, ούτε στρατιώτας 
έν ταΐς έκστρατείαις παρέχειν, ούτε τφ πατρί τού βασιλέως ούτ' αύτφ 
βασιλεϊ, ούθ' όλως κατακούειν αύτού. καί ού τούτο μόνον, άλλ' ότι 
και πολλάκις έκθέοντες τής αυτών μετά τού σφών ήγεμόνος άναίδην 
ούτω κατέτρεχον την δμορόν σφισι τού βασιλέως χώραν καί έληΐζοντο. 

20 (2) έστράτευσαν μέν οΰν έπί τούτους καί πρόσθεν ö τε βασιλεύς καί 
ó τούτου πατήρ προ αυτού καί κατέδραμον την αύτών πάσαν καί έληΐ-
σαντο καί | διέφθειραν καί φρούρια έξεϊλον καί βοσκηματα πολλά καί 
άνδράποδα καί λείαν δτι πλείστην άπήγαγον. οί δε τότε μέν καί παρά 
την έσβολήν αυτήν την αύτών δηουμένην καί πορθουμένην όρώντες 

25 εικόν τε καί έσπένδοντο προς καιρόν, καί μετ' όλίγα πάλιν άναισχυν-
τούντες έληστευον την βασιλέως καί έκακούργουν. καί τούτο έποίουν 
εχοντες τα ορη καί το δυσπρόσοδον της χώρας καταφυγήν καί προ-
κάλυμμα- μιάς γάρ ούσης ή δύο παρόδων δια τών όρών ές αυτήν έ-
φύλαττόν τε ταύτας φυλακαϊς ίσχυραΐς καί εϊχον την αύτών άβατον 

3—5 finis anni 1464/65 8 hiems anni 1465/66 

9 ήπερ καί πρόσθεν 6φημεν : 136,20-137,9 

S p. 289-291 1 γε μην S marg : δέ S 3 παρωχηκότων S marg : διελθόντων 
S τρίτον Spc (τρί- in ras.) : ·ρ£τ[αρ]τον Sac 6 S marg 7 παροχικός S 9 Ιφημεν 
S : Ιφαμεν Müller 12—13 όχειρωμένοι S 13 καί1 add. edd. ad 20sqq. spectans 
ση(μείωσ)αι S marg 20 καί1 Ssl 21 πρό αύτοΰ S marg 25 πρός καιρόν S marg : 
μέχρι τινός S 27—28 προκάλυμα S 
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πάντη τοις πολεμίοις καί κακών άπαθή, εί μή που μεγάλη τις δύναμις 
έπελθούσα τών όρων τε καί των παρόδων κρατήσειε β ig καί θύραν 
άνοίξει τη χώρςι τελείως' οπερ δή καί ό βασιλεύς έγνώκει ποιήσαι καί 
πεποιήκει καλώς. 

5 κίνησις τού βασιλέως κατά 'Ιλλυριών 

(3) παρασκευασάμενος ούν χειμώνος, ήπερ έφην, ώς έδει, άμα τω 
ήρι εξεισι κατ' αυτών μεγάλη δυνάμει καί στρατιςι, ιππική τε καί πεζι-
κή, συνεπαγόμενος άμα οΐ καί μηχανάς καί όπλα καί παρασκευάς ές 
οίκοδομήν και οικοδόμους καί τέκτονας καί έργαλεία τεκτονικά τε καί 

ίο οικοδομικά καί σίδηρον πολύν καί χαλκόν καί όσα τοιαύτα ώς ές 
τειχισμόν καί οίκοδομήν φρουρίου. 

προσβολή τοϋ βασιλέως έν ταϊς παρόδοις καί 
μάχη και νίκη καί κράτησις τών παρόδων 

(4) άρας ούν έκ της 'Αδριανού παντί τώ στρατώ, ίππικώ τε καί 
15 πεζικώ, ηει | δια της αύτού σπουδή- διελάσας δέ ταύτην οτι τάχιστα 

καί γενόμενος έν τοις όρίοις 'Ιλλυριών στρατοπεδεύεται αύτού τή 
πρότερα«?, καί τή ύστεραίςι άμα ήμέρςι άναλαβών τούς τε ψιλούς καί 
τοξότας καί σφενδονήτας καί λογχοφόρους καί ύπασπιστάς προσβάλ-
λει ταίς παρόδοις φυλασσομέναις υπό τών 'Ιλλυριών ισχυρώς, καί 

20 μάχης μεγάλης συσταδόν γενομένης καί ώθισμού καί άγώνος καί βίας 
πολλής εύρώστως άπαντησάντων τε καί μαχομένων τών 'Ιλλυριών 
τρέπεται τούτους καί κρατεί τών παρόδων βίςι καί καταδιώξας φόνον 
πολύν τούτων έργάζεται. (5) μετά δέ τούτο φύλακας έγκαταστήσας 
ισχυρός ταϊς παρόδοις τού μή βλάπτεσθαι τούς τε είσιόντας καί 

25 έξιόντας ύπό τών ληστευόντων 'Ιλλυριών κελεύει τούς τε υλοτόμους 
καί μέρος τι τού πεζού είσελθόντας ύλοτομείν τε καί έκκαθαίρειν τά τε 
λοχμώδη καί λάσια καί δυσδιεξίτητα τών χωρίων καί τών όδών τάς 
σκληράς καί τραχείας καί όλως άβάτους έξομαλίζειν τε καί κατα-
λεαίνειν καί ευρείας καί λείας ποιείν τή τε στρατιφ πάση, ιππική τε 

7 ver anni 1466 

6 ήπερ έφην : 196,8 

S p. 291-292 3 άνοίξει S : άνοίξειε Müller 5 S marg 12-13 S marg 15 
διελάσας S marg : διελθών S 
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καί πεζική, καί τοις άχθοφόροις των ζφων καί ταίς άμάξαις καί τοις 
άλλοις σκευαγωγοίς. 

καταδρομή πάσης της χώρας 'Ιλλυριών καί δήωσις παντελής 

(6) αυτός δε πάση τη στρατιά είσελάσας πρώτον μεν την κάτω χώραν 
5 αυτών, των πεδίων τε καί όση ίππάσιμος | ήν, κατατρέχει καί ληΐζεται 

πάσαν, μετά δε τούτο στρατοπεδευόμενος κατά σταθμούς και προσ-
καθήμενος έδήου ταύτην έμπιπρών τους καρπούς καί νέμων καί δια-
φθείρων καί άφανίζων. 

(7) 'Ιλλυριοί δέ άναγαγόντες τους σφών παΐδας καί γυναίκας καί 
10 κτήνη καί πάσαν άλλη ν άποσκευήν επί τα ύψηλά καί δυσάντη καί 

δυσπρόσοδα τών όρων καί καταλαβόντες αυτοί συν οπλοις τάς τε 
δυσχωρίας καί τους Ισχυρούς τών τόπων καί τάς παρόδους έκάθηντο, 
ήν τις αύτοίς έπίη, άμυνούμενοι. 

προσβολή τής στρατιάς καί μάχη καί άνοδος επί τά ορη 

15 (8) βασιλεύς δέ, έπεί πάσαν τήν κάτω χώραν αυτών έδήωσε καί 
έπόρθησε, παρασκευασάμενός τε καί έκτάξας καλώς πάσαν τήν στρα-
τιάν έχώρει έπί τά ορη καί τάς δυσχωρίας καί τους ισχυρούς τών 
βουνών έπί τε 'Ιλλυριούς καί παϊδας καί γυναίκας σφών καί τήν 
άλλη ν άποσκευήν. προέταξε δέ πρόσθεν μεν τους τε τοξότας καί 

20 τουφακοφόρους καί σφενδονήτας βάλλειν τε καί τοξεύειν καί σφεν-
δονάν ές τούς 'Ιλλυριούς καί άνείργειν αυτούς πορρωτάτω καί άνα-
χαιτίζειν ές το άνω βαλλομένους, μετά δε τούτους τούς τε ψιλούς καί 
λογχοφόρους καί ύπασπιστάς έταξεν άνιέναι, έπομένως δέ τούτοις το 
όπλιτικόν άπαν. 

25 ορα φόνον τών 'Ιλλυριών 

(9) καί άνηεσαν σχολή καί βάδην μέχρι τινός ώθούντες κατά μικρόν 
τούς 'Ιλλυριούς ές το άνω- επειτα άλαλάξαντες μέγα οϊ τε ψιλοί καί 
όπλίται καί λογχοφόροι | έχώρουν δρόμω έπί τούς 'Ιλλυριούς καί 
τρεψάμενοι έδίωκον άνά κράτος καί καταλαμβάνοντες εκτεινον, τούς 

S p. 292—294 1 άμάξαις S 3 S marg 4 είσελάσας S marg : διαβάς S 6—7 
προσκαθήμενος Ssl : περικαθήμενος S 7 νέμων Ssl : νεμόμενος S 13 έπήη S 14 
S marg 25 S marg 26 άνηεσαν Müller : άνίεσαν S καταμικρόν S 29 άνα-
κράτος S 
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δέ και ζώντας έζώγρουν ενιοι δε αυτών και βιαζόμενοι υπό τών οπλι-
τών έρρίπτουν σφάς αυτούς κατά τών κρημνών καί πετρών καί 
διεφθείροντο. οί δέ όπλΐται καί ψιλοί καί ή στρατιά πάσα χεθεΐσα 
άνά τα όρη καί τάς δυσχωρίας τάς έκεΐσε καί τάς χαράδρας έζώγρουν 

5 καί ήνδραποδίζοντο τους τε παιδας καί γυναίκας τών 'Ιλλυριών καί 
πάντα τα προσόντα αύτοίς διήρπαζον ου μόνον δε άλλα καί βοσκη-
μάτων καί ζώων άγέλας ότι πολλάς ήλασαν, καταδραμόντες δέ πάντα 
τα όρη καλώς καί διερευνησάμενοι καί λείαν ότι πλείστην έκεϊθεν 
άπαγαγόντες άνδραπόδων τε καί βοσκή μάτων καί τών άλλων κατήγα-

10 γον πάντα ες το στρατόπεδον. 
(10) άπέθανον δέ πλήθος πολύ τών 'Ιλλυριών, οί μέν έν τω πολεμώ, 

οί δέ καί ζώντες ληφθέντες κελεύσαντος βασιλέως" έλήφθησαν δέ καί 
παίδες καί γυναίκες καί άνδρες έν έκείνοις τοις δρεσιν ώσεί δισμύριοι. 
οί δέ λοιποί τών 'Ιλλυριών οί μέν ήσαν έν φρουρίοις έρυμνοΐς, οί δέ 

15 έν άλλοις ορεσι καταπεφευγότες μετά τού σφών ήγεμόνος 'Αλεξάνδρου. 

παραδρομή του Κροϋες 

12 (1) ην δέ τι καί φρούριον έκεΐσε τοις Ίλλυριοΐς άπόμαχον πάντη 
καί ίσχυρότατον, Κρούες όνομαζόμενον, οπερ δή καί ώσπερ άκρόπολίς 
τις ήν τής όλης χώρας καί φυλακτήριον. | τούτο πολυτρόπως πρώην 

20 πειράσας ó τού βασιλέως πατήρ καί οπλοις καί μηχαναΐς πετροβόλοις 
καί πολιορκίςχ μακρφ ουκ ήδυνήθη δ' οΰν όμως έλεΐν ούτως άπό-
μαχον ήν. (2) έν τούτω τοίνυν παραγενόμενος ó βασιλεύς καί θεασά-
μενος αυτού τό τε έρυμνόν καί δυσάλωτον καί σφόδρα άπόμαχον ουκ 
έγνώκει δεΐν όλως έπιχειρεϊν τω τοιούτφ καί πονεϊν άνήνυτα ουδέ 

25 προσταλαιπωρεϊν καί κατατρίβειν τήν στρατιάν περικαθήμενον καί 
πολιορκούντα χρονίαν πολιορκίαν καί σώματα καί χρήματα άπολλύναι 
μάτην ένόν άλλω τω τρόπω τού τε άστεος καί τής χώρας άπόνως τε 
καί άκινδύνως κρατείν. (3) διά τούτο έπιτειχισμόν αύτοίς έγνώκει 
δεΐν κατασκευάσαι καί φρούριον έχυρόν ένταύθα τειχίσαι έν μέση τή 

30 χώρα καί στρατιάν ίκανήν έν αύτω καταλιπείν άεί κατατρέχουσαν καί 
ληϊζομένην καί μηδαμού έώσαν τούς 'Ιλλυριούς έξερχομένους τού 
άστεος ή τών ορών κατερχόμενους χειμώνος έργάζεσθαι ή ποιμαίνειν 
ή νέμειν ή άλλο τι ποιεΐν, άλλ' άεί κατακεκλεισμένους τε καί κακο-
παθούντας άναγκασθήναί ποτε καί ξυμβήναι τω βασιλει. 

S p. 294—295 1 καί2 Ssl post βιαζόμενοι 3 - 4 litt. eras. S 1—2 ύπό τών όπλι-
τών S marg 4 τάς έκεΐσε S marg : έκείνας S 7 άγέλας S marg 9 τέ Ssl 16 
S marg 17 ήν Spc (in ras.) 26 άπολλΰναι S 27—28 άπόνως τέ καί S marg 29 
δεΐν Ssl 32 ποιμένειν S 
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200 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

τειχισμός τού èv Ίλλυριοϊς νέου φρουρίου παρά του βασιλέως 

(4) διερχόμενος οΰν την χώραν έπί ζητήσει χωρίου έπικαίρου ές 
τειχισμόν εΰρε παλαιάς πόλεως ίχνη και θεμελίους έν έπικαίρω τε της 
χώρας κειμένης και άριστης γε καί καλλίστης | φαινομένης είναι το 

5 παλαιόν- ταύτην έγνω τειχίζειν. καί άρξάμενος άρχομένου θέρους χειρί 
πολλή καί σπουδή καί δαπάνη φιλοτιμίςι τε καί έπιστασίςχ βασιλική 
(και γαρ παρήν τε αυτός πανταχού τω εργψ έκαστα έξηγούμενός τε καί 
έπισπέρχων πάντας, τους μεν λόγοις, τους ôè καί χρήμασι, καί προ-
θυμοτέρους ές τούτο ποιών) πριν το θέρος όλον έξήκειν τειχίζει το 

ίο φρούριον, έργον λόγου καί θαύματος άξιον, καί συνοικίζει τοΰτο 
καλώς οικήτορας ξυναγαγών πλείστους όσους άπό των πέριξ αυτού 
χωρών καί τόπων και πόλεων. 

(5) εισάγει δέ καί πολλήν άφθονίαν τών άναγκαίων καί ές τροφήν 
έπιτηδείων καί θεραπείαν αυτών καί πάσαν άλλην αύτάρκειάν τε καί 

15 χρείαν δαψιλώς έτοιμασάμενος, ετι δε και όπλα πολλά έντίθησι καί 
μηχανάς πετροβόλους καί άφετήρια καί πλείστην άλλην οίκονομίαν τε 
και παρασκευήν τών ές τον πόλεμον, καί επισκευάζει τούτο δια 
πάντων καλώς τε καί ώσπερ αν εί ού τότε πρώτον, άλλα πολλοίς ετεσι 
πρότερον οίκούμενον ην, καί πάντων τών έν χρείςχ καί άναγκαίων 

20 ηύμοιρήκει πλουσίως. (6) καταλείπει δέ καί φρουράν ές αυτό ίκανήν, 
άνδρας τετρακοσίους τών άπό της ιδίας αυλής τους μαχιμωτάτους τε 
καί εύρωστοτάτους, σατράπην τε τή χώρςχ καί στρατηγόν μετά στρατιάς 
ικανής άνδρα τον άριστον | τών παρ' αύτψ καί πάνυ στρατηγικόν, 
ϊνα κατατρέχη καί πορθή πάσαν την 'Ιλλυριών συνεχώς τε καί άδιακό-

25 πως καί το άστυ τοϋ Κρούες πολιορκή. 
(7) πράξας δέ ταύτα ó βασιλεύς καί λείαν έλάσας ότι πολλήν αύτός 

άνδραπόδων τε και βοσκημάτων καί τή στρατιςχ διαδούς έπάνεισι 
φθινοπώρου ές τό Βυζάντιον. καί τέταρτον δή καί έβδομηκοστόν έτος 
προς τοις έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις όλοις ήνύετο, έκτον δέ 

30 καί δέκατον τής άρχής τώ βασιλεϊ. 

5 aestas anni 1466 28—30 finis anni 1465/66 

7—9 καί γαρ — ποιών : Arr. An. II 18,4 παρόντος τε αυτού καί έκαστα έξηγουμένου 
καί τα μεν λόγψ έπαίροντος, τα δέ καί χρήμασι κτλ. 

S p. 295—297 1 S marg 2 χώραν S 4 γε Spc : τε Sac 14 έπιτηδείων S marg 
15 δαψηλώς S έντίθησι S marg 17—18 διαπάντων S 20 ηύμοιρήκει S marg : 
ηύμοίρει S 24 συνεχώς τε καί S marg 25 κροΰες S 28 τέταρτον S marg : πέμπτον 
Spc (in ras.) : τρίτον (?) Sac 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε 12,4-13,4 201 

σημείωσαι ώς έστράτευσαν Ενετοί επί Πάτρας της 'Αχαΐας 

13 (1) τού δ' αύτού φθινοπώρου άρχομένου ήδη και Ενετοί έστρά-
τευσαν έπΐ Πάτρας της 'Αχαΐας ναυσί τεσσαράκοντα καί δισχιλίοις 
όπλίταις, καί άποβάντες έπολιόρκουν την πόλιν κύκλω περιλαβόντες 

5 αύτήν τψ στρατφ καί μηχανάς έπιστήσαντες πετροβόλους. εϊχον δέ καί 
τινας των Πελοποννησίων συμμαχούντας, οΐτινες προ μικρού τοϋ 
βασιλέως άποστάντες προσέθεντο αύτοϊς. έπολιόρκουν οΰν έπί πολλαΐς 
ήμέραις περικαθήμενοι αύτην καί το τείχος καταρριπτούντες ταΐς 
μηχαναϊς. 

ίο σημείωσαι όπως έπέθετο Άμάρης τοις Ένετοΐς λοχήσας 
καί έτρέψατο καί κατεδίωξε μέχρι θαλάσσης αύτούς καί 

φόνον πολύν είργάσατο καί εϊλε καί ζώντας πολλούς 

(2) Άμάρης δέ ó Πελοποννήσου σατράπης στρατιάν ού πολλήν εχων 
μεθ' έαυτού παρετήρει αύτούς έξωθεν λοχών τε καί ένεδρεύων, ει πως 

15 καιρού λαβόμενος άπροσδοκήτοις έπίθηται αύτοϊς. είχε δέ καί σκο-
πούς άπό τού Βοάς Όρους πάντα καταθεωμένους τα δρώμενα έν τω 
στρατοπέδψ και άγγέλλοντας αύτώ. φυλάξας οΰν καιρόν αίφνης έπι-
τίθεται αύτοϊς καί καταπλήξας τψ άθρόψ τής έπιθέσεως τρέπεται | 
καί καταδιώκει μέχρι θαλάσσης σφάς κτείνων τε καί ζωγρών άνοικτί, 

20 έως ές τάς ναύς καί την θάλασσαν αύτην άτάκτως τε καί σύν ούδενί 
κόσμω έλαυνομένους έπί κεφαλήν ώσθέντας ένέβαλεν. (3) άπέθανον 
δέ, ώς έλέγετο, περί έξακοσίους που μάλιστα (έλήφθησαν δέ καί 
ζώντες όλίγψ πλείους τών έκατόν), ούκ όλίγοι δέ αύτών καί άπεπνίγη-
σαν βιαζόμενοι γαρ ύπό τών όπλιτών καί έλαυνόμενοι πανταχόθεν 

25 συν τοις δπλοις έπέβαινον τη θαλάσση ώς ές τάς ναϋς διανηξόμενοι 
καί βαρούμενοι τοις δπλοις κατεποντίζοντο. 

(4) Άμάρης δέ σκυλεύσας τους τε νεκρούς καί το στρατόπεδον άπαν 
χρήματά τε πολλά ελαβεν αύτός καί ή στρατιά καί όπλα καί έπιπλα 
καί πάσαν άλλην άποσκευήν. έπισκευάσας δέ τήν πόλιν, οις είχε, 

30 καλώς καί τούς ζωγρηθέντας άνδρας καί τήν λείαν λαβών άνεχώρησεν 
ές Κόρινθον καί μετά τούτο έχων τήν τε λείαν καί τούς αιχμαλώτους 
ήκεν ές το Βυζάντιον ώς βασιλέα, ó δέ τούτον μέν φιλοφρόνως 
τε έδέξατο καί έδωρήσατο μεγάλως καί έτίμησε τα εικότα, τούς δέ 
άνδρας άπέκτεινεν. 

S p. 297—298 1 S marg 7 προσέθεντο S marg : προσεγενοντο S 10—12 S marg 
(αύτούς add.) 17 άγγέλοντας S 19 σφάς Ssl άνοικτί S marg 20 καί τήν 
θάλασσαν αύτήν S marg 22—23 έλήφθησαν - έκατόν S marg 26 βαρούμενοι Ssl : 
βαρυνόμενοι S 29—30 οίς είχε καλώς Spc : καλώς οΕς είχε Sac 
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202 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

δρα ξένον τεράστιον 

14 (1) έν δε ταϋς αύταις ήμέραις καΐ σέλας ώφθη έν ούρανώ, θαυ-
μαστόν τι οϊον καί καινότατον θέαμα, περί γαρ πρώτην ώραν που 
της νυκτός, άσελήνου ταύτης γε οΰσης, αίφνης ελαμψεν άπό τε βορρά 

5 καί των προσαρκτίων μερών φως μέγα καί πυραυγές ώς άπό άστέρος 
τινός λαβόν την άρχήν καί το πάν περιήστραψε καί κατεφώτισε δίκην 
ήλιου, είτα έκεΐθεν χυθέν ώρμησεν ώς προς μεσημβρίαν | δρόμον 
έγκάρσιον, oíd τις στύλος πυρώδης, όλον δι ' όλου μένον τε καί 
φαινόμενον άμείωτον, μάλλον δε καί επί πλέον οιδούμενον καί αύξόμε-

10 νον, έπειτα στάν της κινήσεως έμενε φαινον διάστημα ώς ώρας ολης 
μιάς, καί μετά τούτο κατακερματισθέν τε καί κατά μικρόν ύπορρέον 
ήφανίσθη. (2) τούτο το τέρας ώφθη έν ούρανφ, είτε κομήτης τις ην 
άστήρ είτε λαμπ:αδίας είτε άλλο τι τών ύπεκκαυμάτων, ουκ οιδα, πλήν 
ολεθρον σημαίνον καί φθοράν μεγίστην ανθρώπων καί άπώλειαν, ή καί 

15 μετά μικρόν ήκολούθησεν, ώς έν τοις έξης γενήσεται δήλον. καί τούτο 
μεν τοιούτον. 

15 (1) βασιλεύς δε παρεχείμαζεν έν Βυζαντίω διαναπαύων τε έαυτόν 
τών μακρών πόνων καί τα κατά τήν πόλιν διατιθείς, ώς εΐωθε, προς 
το βέλτιον τόν τε έγειρόμενόν οί νεών επιμελείας ότι πολλής άξιών τούς 

20 τε έργαζομένους ές το έργον έπισπέρχων καί πάντα τά κατ' αύτόν 
φιλοτίμως τε καί πολυτελώς γίνεσθαι προστάσσων τοις τεχνίταις καί 
έπιστήμοσιν, ώς αυτού γε μηδεμιάς δαπάνης ή άναλωμάτων ές τούτο 
φειδομένου ή φιλοτιμίας ελλείποντος, καί μέντοι γε καί ήσκεϊτο, καθ' 
οσον οιόν τε ήν, ές τε κάλλος καί σχήμα καί θέσιν καί ποικιλίαν καί 

25 μέγεθος. 
(2) τού δ' αυτού χειμώνος άφικνεΐται καί πρεσβεία παρά τών 'Ενε-

τών άξιούσα λύσιν τε γενέσθαι τών διαφορών καί σπείσασθαι έπί τοις 
ισοις καί όμοίοις έχόντων έκατέρων α έχουσι. βασιλεύς δέ ουκ έδέξατο 
έπί τούτοις, άλλ' άπέπεμψεν έπειπών- ,,άπιτε κάλλιον βουλευσόμενοι, 

30 εΐ γε τυχεΐν ειρήνης βούλοισθε καί σπονδών παρ' έμού." ήτει γαρ 
αυτούς, ας ελαβον νήσους, "Ιμβρον καί Λήμνον, καί φόρον έτήσιον 
καταβαλεΐν αύτω. 

17 hiems anni 1466/67 

S p. 298-299 1 S marg 2—3 θαυμαστόν Spc (in ras.) 3 oiov Ssl 4 βορρά 
Ssl : βορά S 6 κατέφώτισε Ssl : έφώτισε S 10 στάν S 19 έγειρόμενόν S marg : 
οίκοδομοΰμενόν S 21 τεχνήταις S 24 τε2 Ssl καί θέσιν S marg 26 τοϋ δ' 
αύτοΰ — 32 αΐιτφ S marg : delere vult Grecu 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε 14,1-16,3 203 

16 (1) έν τούτοις οντι τφ βασιλεϊ άγγέλλεται τον ήγεμόνα 'Ιλλυριών 
Άλέξανδρον ξυμμαχίαν τινά παρά Παιάνων αίτήσαντα και λαβόντα 
και τους οικείους άγείραντα έπιθέσθαι λάθρα λοχήσαντα καί μηδέν | 
όλως προειδομένφ τφ καταλειφθέντι σατράπη του βασιλέως, Παλαπά-
νω τοΰνομα, περικαθημένω τε καί πολιορκούντι το άστυ του Κρούες, 
καί καταπλήξαντα τφ άθρόω της επιθέσεως καί τρεψάμενον διώξαί 
τε και άποκτεϊναι πολλούς των σύν αύτφ και αυτόν δη τον σατράπην 
άγωνιζόμενον καλώς' καί νύν σΐτόν τε οτι πολύν καί όπλα καί πάσαν 
άλλην αύτάρκειάν τε καί χρείαν τών άναγκαίων είσενεγκάμενον ές το 
άστυ καί δη καί φυλακήν καλλίονα, ώς ές πολιορκίαν μακράν, άνα-
χωρήσαι καί της έξω πάσης χώρας κρατεΐν του νέου άστεος κατα-
κεκλεισμένου καί τών έν αύτφ στρατιωτών. 

κίνησις δευτέρα του βασιλέως κατά 'Ιλλυριών 

(2) τούτων ούτως άγγελθέντων ές όργήν μεγίστην εξήχθη ó βασιλεύς 
καί μηδέν μελλήσας ευθύς στρατιάν άγείρας ότι πολλήν, ίππικήν τε καί 
πεζικήν, καί καλώς παρασκευασάμενος (ήδη γαρ καί ó χειμών έτελεύ-
τα) άμα τφ ήρι άρχομένω έστράτευσεν έπ' αυτόν, καί γενόμενος κατά 
την 'Ιλλυριών πάσάν τε ευθύς κατατρέχει καί τα άποστάντα ταύτης 
χειρούται καί φόνον πολύν τών άφεστηκότων έργάζεται καί τα έν 
ποσί πάντα καταστρέφεται καί ληΐζεται έμπιπρών καί δηών καί δια-
φθείρων καί άφανίζων' καταδιώκει δε καί τον τούτων ήγεμόνα Άλέξ-
ανδρον. (3) ó δέ καταφεύγει πάλιν έπί τά έχυρά καί άπότομα τών | 
όρών καί τάς ειθισμένας αύτφ καταφυγάς καί διατριβάς τών βουνών 
ούδε θέαν ολως ύπομείνας ώσπερ Γοργόνος της στρατιάς, βασιλεύς 
δε διαρπαγην τε καί σκυλμόν πάντων άνδραπόδων κηρύξας τοις 
στρατιώταις έπαφίησι τοις ορεσι το πλείστον καί μαχιμώτατον της 
στρατιάς μετά τού Μαχουμούτεω, αυτός δέ σύν τη λοιπή στρατιςί προσ-
καθήμενος έδήου τα λοιπά της χώρας κατά σταθμούς έπιπορευόμενος 
καί στρατοπεδεύων. 

17 ver anni 1467 

24 ούδε θέαν - της στρατιάς : Aristid. Panath. p. 53,19-20 L.-B. καί την θέαν ουκ 
ήνεγκαν ώσπερ τινός έν μύθφ Γοργόνος 

S p. 299—301 6—7 διώξαι τέ S marg 7 καί1 Ssl post άποκτεϊναι ser. δέ, sed 
eras. S 13 S marg 14 μεγίστην S marg 15 μελλήσας Müller : μελήσας S 24 
γοργώνος S 
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204 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

οημείωσαι ώς πάντα τα έν τοις ορεσι διηρευνήσαντο 
οί στρατιώται καί λείαν πολλήν έξήλασαν 

(4) οι δέ δή στρατιώται, όπλϊταί φημι και τοξόται καί σφενδονήται 
και άκοντισταί, λαβόντες παρά του βασιλέως το σύνθημα ευθύς όρμή-

5 σαντες άνέβαινον έπί τα ύπερύψηλα καί σκληρά και άπότομα τών 
όρων, οίά τίνες πτηνοί, συν τοις οπλοις καί πάντα κατέτρεχον ώσπερ 
τινά πεδία ίππάσιμα ούδενός έμποδών ισταμένου καί διηρευνήσαντο 
πάντα άκριβώς καί πλέον ή Δάτις, φασί, την Έρετρικήν, όρη, κρημνούς, 
φάραγγας, καταδύσεις, άντρα, χαράδρας, τρώγλας, χηραμούς, πάντας 

ίο μυχούς γης, καί ούδέν ο τι τούτους διέλαθεν ή διέφυγε καί τών 
σφόδρα άποτόμων καί άποκρότων καί άνη μέρων καί άβάτων όλως 
χωρίων ότι μη μόνον τα φρούρια καί οί έν τούτοις καταπεφευγότες, 
άλλα πάντα άπλώς κατέδραμον καί έχειρώσαντο καί ήνδραπόδισαν 
καί διέφθειραν έν πέντε καί δέκα | ταϊς δλαις ήμέραις· καί λείαν έξ-

15 ήλασαν ότι πλείστην άνδραπόδων, άνδρών, γυναικών, παίδων, βοσκη-
μάτων παντοίων, έπίπλων, πάντων άπλώς, καί κατήγαγον άπό τών 
όρών έν τφ στρατοπέδω. 

(5) ό δε τών 'Ιλλυριών ήγεμών 'Αλέξανδρος, ώς εγνω την άρχήν 
κατειλημμένα τα ορη τη στρατιφ, φυγάς ευθύς φχετο ούδ' οποί γης 

20 ειη έξακουόμενος. βασιλεύς δέ δηώσας πάσαν την χώραν και δια-
φθείρας επί το Κροϋες ώρμησε καί γενόμενος έν αύτφ στρατοπεδεύεται 
προ αυτού καί χάρακα βαλόμενος καί κύκλφ περιλαβών τω στρατφ 
καί μηχανάς έπιστήσας έπολιόρκει. 

δρα την άρχήν της λοιμώδους νόσου πόθεν ένέσκηψε 

25 17 (1) έν ταύταις δέ ταϊς ήμέραις θέρους μεσούντος ήδη καί ή λοι-
μώδης νόσος παντί τφ θέματι Θρφκης τε καί Μακεδονίας ένέσκηψεν 
άρξαμένη μεν άπό Θετταλίας καί τών ταύτη προσχώρων ουκ οίδ' δθεν 
αύτοΐς την άρχήν έπελθοϋσα, έπινεμησαμένη δέ καί διαφθείρασα 

25 aestas anni 1467 

6 οίά τίνες πτηνοί : cf. supra ad 187,16 25—28 ή λοιμώδης νόσος - έπελθοϋσα : Thuc. 
I 23,3 ή λοιμώδης νόσος; II 47,3 ή νόσος . . . έγκατασκήψαι; 48,1 ήρξατο δε το μεν 
πρώτον κτλ. 

S p. 301-302 1—2 S marg (έξήλασαν pe : ήλασαν ac) 7 ισταμένου S marg : γινο-
μένου S 18 την άρχήν S marg 22 καί χάρακα βαλόμενος S marg 24 S marg 
(ένέσκηψε pe : έπέσκηψε ac) 27 θεταλίας S (θε- supra ser.) 27—28 ούκ οίδ' δθεν 
αύτοϊς τήν άρχήν έπελθοϋσα S marg (αϋτοϊς si) 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε 16,4-17,4 205 

πάσας τάς έν τη μεσογείςι καί παραλίςι τούτων πόλεις καί χώρας- δια-
βάσα δε καί ές την Άσίαν πάσαν την παραλίαν Ελλησπόντου τε και 
Προποντίδος διέφθειρε καί ήρήμωσεν και ές την μεσόγειαν άναβάσα 
την τε του Προυσίου καί τα περί αύτήν άπαντα καί μέχρι Γαλατίας 

5 καί δη καί Γαλατίαν αυτήν έλυμήνατο καί ήφάνισεν. 

δρα μέγα καί φοβερόν πάθος 

(2) εις δε την μεγάλην είσκωμάσασα πόλιν, την Κωνσταντίνου φημί, 
τί χρή καί λέγειν, ώς άπιστο ν τι πάθος èv αύτη καί άκοαις όλως 
άβατον καί άφόρητον κατειργάσατο; | έξεκομίζοντο μεν καθημέραν 

ίο των άπολωλότων πλήθος άριθμού κρείττον, οί δέ θάπτοντες ούκ 
ήρκουν ές τάς ταφάς' ού γαρ ήσαν. οί μέν γαρ δεδιότες τον φθόρον 
εφευγον άμεταστρεπτί ούδέ των μάλιστα οικείων ποιούμενοι πρόνοιαν 
ή όλως έπιστρεφόμενοι καίτοι πολλάκις μετ' οιμωγής καί θρήνων άνα-
καλουμένων αύτούς, άλλα καταλιμπάνοντες καί νοσούντας άτημελή-

15 τους καί τεθνεώτας άτάφους" οί δέ καί αυτοί ήσαν άναπεπλησμένοι 
τής λύμης καί ολως δυσθανατοΰντες καί ούδέ έαυτοϊς δυνάμενοι βοη-
θεΐν. (3) είσί δέ οι καί κατακλείσαντες έαυτούς έν τοις δωματίοις 
έμενον άπρόϊτοι, καί πολλοί έξ αύτών αύτού θνησκοντες εκειντο 
άταφοι έπί δυσί καί τρισίν ήμέραις άγνοούμενοι πολλάκις, έθάπτοντο 

20 δέ καί σύνδυο καί σύντρεις καί κατά πλείους πολλάκις μιφ παραδι-
δόμενοι θήκη- καί ó θάπτων σήμερον έτερον αύριον ύπ' άλλου έθάπτετο. 
πρεσβϋται δέ καί θύται καί ιερείς ούκ ήρκουν ές τάς έκφοράς καί τάς 
έπιταφίους καί έξοδίους φδάς καί εύχάς ούδέ τη γη κρύπτειν τους 
άπογινομένους, άλλ' έξέκαμον πανημέριοι γαρ διακαρτεροϋντες άβρω-

25 τοι καί άσιτοι θέρους άντέχειν όλως ούκ εϊχον. άπέθνησκον δέ οί μέν 
τριταίοι, οί δέ τεταρταϊοι, οί δέ καί έβδομαίοι. (4) καί το δεινόν καθ' 
ήμέραν έπεδίδου δια πάσης ήλικίας ήδη χωρούν καί έπί μάλλον 
έξήπτετο, | καί ή πόλις έκενώθη των οίκητόρων, άστών τε καί ξένων, 
καί χωρίον ερημόν τι όλως άνθρώπων έδόκει είναι, των μέν άπ-

7 εις - πόλιν : cf. Proc. BP II 23,19 έν πόλει. . . λιμός τις άκριβής έπεκώμαζεν 10—11 
οί δέ - ήρκουν : Thuc. II 47,4 ούτε γαρ Ιατροί ήρκουν 17—18 είσί - άπρόϊτοι : Proc. 
BP II 22,12 καθείρξαντες αΐιτούς έν τοις δωματίοις 22 πρεσβϋται - ήρκουν : cf. 
supra ad 1. 10—11 24 άλλ' έξέκαμον : Thuc. II 51,5 τάς όλοφύρσεις . . . καί οί οίκεϊοι 
έξέκαμνον (v.l. έξέκαμον) 

S p. 302—304 5 καί δή Ssl καί3 Ssl 6 S marg 13—14 άνακαλουμένων Ssl : 
άνακαλοΰντων S 19 έπί δυσί καί τρισίν ήμέραις S marg : έπί δύο καί τρεις ήμέρας S 
20 καταπλείους S 22 ές τάς έκφοράς S marg καί3 Spc (in ras.) : ές Sac 23 καί 
έξοδίους S marg 24—25 άβροτοι S 27 δια — χωρούν S marg 29 ερημόν Spc 
(in ras.) 
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206 ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

ολωλότων τε καί άπολλυμένων τή νόσω, των δέ, ηπερ εφην, έξοικιζο-
μένων τε καί φευγόντων, των δε έν τοις οΐκοις ώσπερ καταδίκων άπο-
κεκλεισμένων καί ή άθυμία πολλή καί ή λύπη ου φορητή καί κοπετός 
καί όλοφυρμός πανταχού καί ή άπόγνωσις καί δυσελπιστία τάς πάντων 

5 έκράτει ψυχας καί ή της προνοίας όλως έξερρύηκε δόξα, καί πάντα 
εική καί ως έτυχεν ένομίζετο φέρεσθαι ως ούδενός έπιστατούντος των 
γινομένων, ούτω πάντας έξέπληξεν ό του πάθους παράλογος. 

ση μείωσα ι ποταπή ην ή νόσος 

18 λέξω δη καί αυτό το είδος της νόσου, τα μέν γαρ πρώτα περί 
ίο τους βουβώνας έστηρίζετο το δεινόν όποιδήποτε καί το ση με lo ν έν 

τούτοις έδείκνυτο ή μείζον ή ελαττον' έπειτα προσέβαλλε σφοδρώς τη 
κεφαλή και θέρμας ισχυρός ένεποίει ταύτη καί φλεγμονάς περί τε τάς 
κοιλίας τού εγκεφάλου καί τους υμένας καί μήνιγγας καί φλογώσεις 
καί έρυθήματα τού προσώπου, κάκ τούτου τισί μεν άναισθησίαν ένειρ-

15 γάζετο καί ύπνον βαρύν καί καταφοράν, τισί δέ και τουναντίον φρενί-
τιν καί παραπληξίαν καί άγρυπνίαν έπέφερεν· είτα έστηρίζετο περί τήν 
καρδίαν ó πόνος ολος καί το δεινόν μετά πυρετού λάβρου τε καί 
διακαούς τά τε ένδον συμφλέγοντος καί συγκαίοντος καί φλεγμονάς 
έμποιούντος αυτή σφοδροτάτας καί έξόπτησιν τού όλου αίματος καί | 

20 φθοράν καί όδύνας ίσχυράς εκ τούτου καί άλγηδόνας δριμείας καί 
βοάς των άπολωλότων καί παλμούς συνεχείς καί όξεΐς καί άσθμα βαρύ 
καί δυσώδες και φρίκην δεινήν καί ψύξιν καί νέκρωσιν των άκρων καί 
τελευταΐον θάνατον, τοιούτον δη τι καί το είδος της νόσου, ώς έμοιγε 
κατεφάνη είναι τά πλείστα παραλιπόντι. 

1 ήπερ έφην : 205,11-12 3 καί ή άθυμία πολλή : Thuc. II 51,4 ή τε άθυμία 9 
λέξω - νόσου : Thuc. II 48,3 εγώ δε οϊόν τε έγίγνετο λέξω 11—12 προσέβαλλε — 
ταύτη : Thuc. II 49,2 πρώτον μέν της κεφαλής θέρμαι ίσχυραί 13—14 φλογώσεις — 
προσώπου : Thuc. II 49,2 τών όφθαλμών έρυθήματα και φλόγωσις 14—16 κάκ τού-
του — έπέφερεν : cf. Proc. BP II 22,19—21 έπεγίνετο γαρ τοίς μέν κώμα βαθΰ, τοις δέ 
παραφροσύνη όξεϊα . . . οί μέντοι τφ της παραφροσύνης άλόντες κακώ άγρυπνίςι . . . 
εΐχοντο 16 καί άγρυπνίαν έπέφερεν : Thuc. II 49,6 καί ή άγρυπνία έπέκειτο 16—17 
είτα - πόνος : Thuc. II 49,3 ó πόνος . . . όπότε ές τήν καρδίαν στηρίξειεν 21—22 
άσθμα βαρύ και δυσώδες : Thuc. II 49,2 πνεύμα άτοπον καί δυσώδες 23—24 τοιού-
τον — παραλιπόντι : Thuc. II 51,1 το μέν οΰν νόσημα πολλά καί άλλα παραλιπόντι . . . 
τοιούτον ήν έπί πάν τήν ίδέαν 

S p. 304—305 3 ante κοπετός ser. ό, sed eras. S 4 δυσελπιστία Ssl : άνελπιστία S 
6—7 ώς ούδενός — γινομένων S marg 8 S marg 11 έδείκνυτο S marg : έξέφερεν S 
13 ίμένας S μήνυγγας S 15—16 φρενίτιν S 16 καί παραπληξίαν S marg 17 
καί το δεινόν S marg 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε 17,4-19,4 207 

19 (1) βασιλεύς δ' ού πολλάς ήμέρας το Κροϋες πολιορκών, έπειδή 
εγνω άδΰνατά οί αν οΰτ' εκ προσβολής τούτο βία τοις δπλοις έλεΐν 
(ην γαρ έρυμνότατον το άστυ καί πάντη άπόμαχον) ούτε πειθοί προσ-
άξεσθαι, στρατιάν εγνω δειν ίκανήν αύτόσε καταλιπών καί στρατηγόν 

5 ώς ές χρόνιον πολιορκίαν αυτός άναχωρήσαι ες το Βυζάντιον καί μή 
μάτην πονείν καί κόπτειν αυτόν τε καί την στρατιάν ένόν λιμώ τε καί 
πολιορκίςχ μακροί περιγενέσθαι τού αστεος. (2) καί δη δόξαν ούτω 
καταλιπών στρατηγόν αύτού μετά στρατιάς ικανής, άκραιφνούς καί 
νεήλυδος, ώστε δύνασθαι πολιορκεΐν τε το άστυ καί πάσης της εξω 

ίο χώρας κρατειν, αυτός διαδούς την τε λείαν άπασαν καί τα άνδράποδα 
πάση τη στρατιςί και άπολύσας αύτούς ηει συν τή ίδια αύλη την έπί το 
Βυζάντιον. (3) πυθόμενος δέ καθ' όδόν την τε χώραν άπασαν Θρςίκης 
τε καί Μακεδονίας καί τάς εν αύτη πόλεις, δι' ών εμελλε ποιεΐσθαι 
την πάροδον, | τη λοιμώδει νόσω κατεχομένας τε καί διαφθειρομένας 

15 κακώς καί δη καί την μεγάλην πόλιν αύτην άγομένην καί φερομένην 
ύπό τε της λύμης καί τοΰ δεινού, μεταβολών ευθύς ηει την έπί τε τον 
Αιμονα καί την άνω Μυσίαν ταύτην τε γαρ έπυνθάνετο καί τα υπέρ 
τον Αιμονα πάντα καθαρεύειν της νόσου. (4) καταλαβών δε τά τε 
περί Νικόπολιν καί Βυδήνην χωρία ύγιεινά τε όντα καί κράσεως 

20 ευκαίρου λαχόντα διαγέγονε το φθινόπωρον ολον αύτού διατριβών, 
μετά μικρόν δέ μαθών λωφησαν ήδη το πάθος καί τού λυπούντος 
καθαρεύειν τήν Πόλιν (είχε γαρ άγγέλους συχνούς καθ' ήμεραν σχεδόν 
έκ διαδοχής διαθέοντας καί άγγέλλοντας τά εκεί) χειμώνος άρχομένου 
ήδη άφικνεΐται ές το Βυζάντιον. καί πέμπτον δή καί έβδομηκοστόν 

25 ετος προς έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις τοις δλοις ήνύετο, εβδομον 
δε καί δέκατον της άρχής τω βασιλεϊ. 

2 4 - 2 6 finis anni 1466/67 

S p. 305—306 4—5 καταλιπών . . . αυτός S: καταλιπόντα . . . αύτόν Müller 6 και1 

Ssl 23 διαθέοντας S marg : διατρέχοντας S 
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INDEX NOMINUM PROPRIORUM 

numeri Latini ad librum, numeri Arabici ad capitulum et paragraphum spectant; addita voce 
tit. lector delegatur ad títulos qui singulis paragraphes vel capitulis vel libris praepositi sunt, 
uncís inclusae sunt variae lectiones, quas S (codex Seragliensis) vel Τ (codex Tischendorf) 
exhibent. 

" Α β υ δ ο ς : urbs in Asiae minoris litore sita 
II 4,1. 

Ά γ ρ ι ά ν η ς : fluvius, qui in Hebrum fl. ef-
funditur II 12,2. 

Ά δ ρ ί α ς : mare IV 16,5. 
' Α δ ρ ι α ν ο ύ (sc. πόλις): regia sultani I 11,8. 

sedes, a qua proficiscitur et ad quam redit 
sultanus cum exercitu I 12,1 (tit.); 23,1; 
74,1 (tit.); 74,1; II 3,3 (tit.); 3,3; 8,2; 9,8; 
15,5; 16,3; 17,1; 19,7; III 3,1; 9,10; 16,5; 
16,8; 20,2; 24,3 (tit.); 24,4; IV 10,10; 15,5; 
16,9; V 5,2; 11,4. sultanus exstruit regiam 
prope urbem I 12,1. praeterfluit urbem 
Hebrus fi. II 12,2. Dorinus ibi versatur 
II 16,3. Critobulus intrat urbem III 14,2. 
incolae Constantinopolis in hanc urbem 
aliasque dispersi sunt III 17,3. argentaría 
sultani ibi sita III 24,6. v. etiam Ά δ ρ ι α -
νοϋπολις. 

Ά δ ρ ι α ν ο ΰ π ο λ ι ς : sultanus, cum imperio 
suo operam dedisset, urbem relinquit I 
77,4. sultanus ibi reperit Gennadium II 
2,1. sultanus ibi praeparat expeditionem 
contra Serbos II 6,1. sultanus ibi expedit 
arma contra Singidunum (Belgrad) II 17,1. 
sultanus reliquam partem autumni ibi ver-
satur III 10,9. Critobulus una cum Asane 
faciens ibi versatur III 14,3. ν. etiam 
'Αδριανού (sc. πόλις). 

Α θ ή ν α ι : visuntur a sultano III 9,4 (tit.); 
9,4. 

' Α θ η ν α ί ο ι : una cum Ionibus Trapezuntem 
coloniam deduxerant IV 1,2. 

Ά θ ύ ρ α κόλπος : Kiiçiik Çekmece, Pro-
pontidis sinus II 10,1. 

"Αθως: perfossus a Xerxe I 42,6. 

Α ί α ς : Telamonis filius. sepulcrum eius visit 
sultanus IV 11,5. 

Α ι γ α ί ο ν (Έγαϊον I 6,3 S): mare I 6,3: II 
4,2; 12,4; 4,3. insulae in Aegaeo mari 
sitae I 75,1; II 12,2; 23,1 (tit.); 23,1; III 
24,4; IV 14,2. 

Α ι γ ό ς Π ο τ α μ ο ί : Thraciae fi. II 4,1. 
Α ι γ ύ π τ ι ο ι : Danaus et Lynceus illinc in 

Graeciam pervenerant I 4,2. 
Α ί γ υ π τ ο ς : Constantinopoli capta legati il-

linc adveniunt ad sultanum I 74,2. classem 
Lesbiorum timet IV 13,3 (bis). 

Α ί μ ω ν : mons. finis terrae Serborum II 7,1. 
sultanus eum transgreditur II 8,3; 17,2. 
Hebrus fl. ibi fontes suos habet II 12,2. 
pestilentiae vitandae causa sultanus eo se 
confert V 19,3 (bis). 

Α ί ν ο ς : oppidum in Thracia ad sinum maris 
situm ep. 5; I 75,4 (tit.); 75,4; II tit. 
causae expeditionis, quam facit eo sultanus 

II 11,1 (tit.), praefectus eius Dorinus res 
novas molitur II 11,1; 11,6; 12,1. situs 
historia divitiae II 12,2; 12,4; 12,7 (tit.). 
Yunus mari, sultanus terra expeditionem 
eo faciunt II 14,1 (tit.); 14,1 (bis); 14,2 
(tit.); 14,3; 15,1. eius deditio II 15,3 (tit.). 
Dorinus eo navigat Samothracia II 16,3. 
datur a sultano Demetrio Palaeologo III 
24,4 (tit.); 24,5. 

Α ί ο λ ί δ ε ς (sc. πόλεις): II 12,2. 
' Α κ ρ ο κ ό ρ ι ν θ ο ς : sultano deditur ab Asane 

III 3,10. inexpugnabilis III 7,5. aditus 
difficilis III 7,5. 

'Ακτή : ν. Παχεΐα. 
Ά λ α ν ο ί : piratae II 3,5. 
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210 Index nominum propriorum 

' Α λ β α ν ο ί : Peloponnesum inhabitantes, ad 
Thomam Palaeologum transfugiunt III 
19,3· v. etiam 'Ιλλυριοί. 

' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς : 
1. Macedonum rex. ep. 1; I 5,1; IV 4,3 
(bis). 
2. Georgius Castriota, dux Albanorum III 
16,2. in montes refugit V 11,10; 16,2. prae-
fectum sultani Balaban aggressus per insi-
dias interficit V 16,1. furtim se abripit V 
16,5. 

Ά λ ή ς : 
1. Serbiae praefectus imponitur II 9,8; 19, 
7. totum fere Serborum regnum subigit II 
21.1. oppidum Senderoviam (Smederevo) 
obsidet II 21,4. 
2. v. Σάμιος. 

"Αλυ ς ("Αλις S): Asiae fluvius, qui in Pontum 
effunditur IV 3,3. 

Ά μ ά ρ η ς : (Άμάρρης III 24,2 S): Omer. 
Peloponneso praefectus imponitur III 9,3 ; 
24.2. Naupactum aliaque Venetorum op-
pida in Peloponneso sita aggreditur IV 
16,1. Corinthum protegit contra Venetos 
IV 16,7. una cum Mahmut impetum 
facit in Venetos V 1,1; 1,2. una cum 
Mahmut Peloponnesum iterum subigit V 
2,1; 2,3. Venetos apud Patras clade afficit 
V 13,2 (tit.); 13,2; 13,4. 

"Αμαστρ ις : urbs in Paphlagonia sita, eius 
incolae Constantinopolim transportante 
III 11,2. 

Ά μ η ρ ο ΰ κ η ς , Γ ε ώ ρ γ ι ο ς : protovestiarius 
Trapezuntis imperatoris, philosophus. a 
sultano in honore habetur IV 9,2 (tit.); 
9,2. v. etiam Γεώργιος. 

Ά μ υ κ λ α ί ο ν (Άμικλαίον S): oppidum in 
Peloponneso situm III 4,5. 

Ά μ φ ί π ο λ ι ς : Macedoniae oppidum ad ri-
pam Strymonis fluvii situm III 3,1. 

Ά ν τ ί ο χ ο ς : Antiochus IV. Epiphanes. Hie-
rosolyma ceperat I 68,8 (bis). 

'Απολλων ία : Thraciae urbs ad Pontum 
sita II 12,3. 

"Αραβες : ν. "Αρραβες. 
' Α ρ γ ε ί ο ι: Argorum, oppidi in Peloponneso 

siti, incolae. Mahmut se dedunt atque 
Constantinopolim transportante V 2,2 
(tit.); 2,2; 2,4. ν. etiam "Αργός. 

Ά ρ γ ο ν α ϋ τ α ι : I 10,3. 
"Αργός: oppidum in Peloponneso situm. 

quod sultanus Corintho profectus praeterit 

III 20,4; 20,5. a Mahmut solo aequatur 
V 2,2 (tit., bis); 2,2. v. etiam Άργείοι . 

Ά ρ ε ι α ν ό ς : Arianit, dux Albanorum III 
16,2. 

' Α ρ μ ε ν ί α : IV 1,2. 
' Α ρ μ έ ν ι ο ι : a sultano Constantinopolim 

transportante III 11,2. eorum rex Uzun 
Hasan IV 1,7. eorum montes IV 4,2. 

" Α ρ ρ α β ε ς : eorum lingua utuntur Turcorum 
viri docti ep. 3 (bis); I 5,2 (ter); V 10,3 
(bis); 10,7. 

Ά ρ ρ α β ι κ ώ ς : in Arabicum vertitur liber 
Ptolemaei iussu sultani V 10,7; 10,8. 

Ά σ ά ν η ς : 
1. Δημήτριος: praefectus Tegeae. oppi-
dum sultano dedit III 4,4. 
2. Ματθαίος: Corinthum a sultano op-
pugnatam commeatum apportât III 7,4 
(tit.); 7,4; 7,6. Corinthum sultano dedit 
III 7,7; 7,8 (tit.); III 8. legatus Demetrii 
Palaeologi ad sultanum pervenit atque 
pacem cum eo componit III 14,3; 19,4 
(tit.); 19,4; 19,5; 19,6; 20,2; 20,3. a sultano 
in custodia libera tenetur III 20,3; 20,5. 
ad Demetrium Palaeologum remittitur III 
20,6. uxorem Demetrii filiamque Monem-
basia accersit III 20,7. 

'Ασία: pars orbis (idem quod Asia minor), 
sultanus illinc in Europam advenit ep. 4; 
I 4,3. Achaemenides et Persides eo per-
venerant I 4,2. Turcorum imperium mai-
orem partem eius continet I 5,1; 8,2; 
16,17. castellum in ilio Bospori litore 
situm 16,1. Tamerlanus (Timurlenk) illinc 
advenit I 16,10. eius copiae I 20,2; IV 3,1. 
eius praefectus (beylerbeyi) I 27,4; II 3,2. 
sultanus eo transgreditur II 3,1 (tit.); 3,1; 
IV 3,1 (tit.); 3,1. colonos illinc Constan-
tinopolim mittit sultanus II 10,3; III 17,3. 
Ionia eius pars III 17,4. eius summus 
mons Taurus IV 4,2 (bis), castellum in 
ilio Hellespont! litore situm IV 14,3 
(tit.). Dardania eius litoris pars IV 14,4. 
pestilentia eo transit V 17,1. — I 6,1; 
6,3; 8,5; 14,2; 14,9; 14,15; 68,9; 69,1; 
77,1; II 3,2; III 23,3; IV 1,2; 1,3; 3,3; 
4,3; 14,3. 

άνω 'Ασία: Asiae pars ad orientem spectans 
(i.e. Armenia vicinaeque terrae) IV 1,2; 
4,2. _ 

κάτω 'Ασία: Asiae pars ad occidentem 
spectans I 14,3; IV 3,3. 
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Ά σ ι α ν ο ί : s u b s t a n t i v u m IV 11,6. 
Ά σ ι α ν ό ς : ad iec t ivum I 21,2; 28,1; IV 

3,8; 14,2 (semper cum voce παραλία). 
Ά σ σ υ ρ ί α : IV 1,2. 
Ά σ σ υ ρ ι ο ι (Άσΰριοι I 68,8 S): I 3,4. 

Babylonii, qui Hierosolyma ceperant I 
68,8. 

Α σ ω π ό ς : Boeotiae fl. I l l 3,5; 3,8. 
Ά τ ο υ μ ά ν ο ι : Osmani, gens Turcorum I 

4,1; 64,1. 
'Αχαία: Graeciae regio, cuius caput est 

Patrae ep. 5 - 1 5 (p. 6,24); III 5,1; V 13,1 
(tit.); 13,1. 

'Αχαϊκός : cum voce όρη III 3,4. cum 
nomine promunturii 'Ρίον IV 16,5. 

Ά χ α ι μ έ ν η ς : I 4,2 (tit.); 4,2. 
Ά χ α ι μ ε ν ί δ α ι : Turcorum sultanorum ge-

neris auctores I 4,2 (bis). 
Ά χ ι λ λ ε ΰ ς : Pelei filius. eius sepulcrum II 

4,1; IV 11,5. 

Β α β υ λ ώ ν : a Cyro capta I 68,5 (tit.); 68,5. 
Iudaei eo in captivitatem ducti I 68,8. 
Bagdad I 14,16. 

Β α β υ λ ώ ν ι ο ς : Tamerlani (Timurlenk) cog-
nomen I 16,10. 

Β α σ ί λ ε ι α : v. Πορφυρογέννητος. 
Β α σ ι λ ι κ ο ί Π ΰ λ α ι : per earn portam 

Hamza irrumpit Constantinopolim I 65. 
Β ι δ ή ν η (Βιδίνη, Βυδήνη): Vidin, urbs 

apud Danuvium sita. Draculis (Vlad 
fepe§), Valachorum dux, agrum eius 
devastat IV 10,4 (bis), sultanus eo se 
confert pestilentiam fugiens V 19,4. 

Β ι θ υ ν ί α : IV 3,1. 
Β ι θ υ ν ο ί : a Turcis subacti I 14,3. 
Β ο ι ω τ ί α : III 3,5; 9,7. 
Β ό λ β η : lacus in Macedonia situs III 3,2. 
Β ο ό ς Ό ρ ο ς : mons apud Patras in Pelopon-

neso situs V 13,2. 
Β ό σ π ο ρ ο ς (sc. Θρφαος): castellum in eius 

litore exstructum ep. 13; I tit.; I 5,6; 10,1 
(tit.); 10,1; IV 14,3. Venetorum naves eo 
usae erant I 6,2. navibus sultani prae-
clusus erat IV 1,6. classis sultani per eum 
Sinopem vehitur IV 2,3. 

Β ό σ τ ι τ ζ α : urbs ad litus sinus Corinthiaci 
sita, sultano se dedit III 6,1 (tit.); 6,1. 

Β ό σ τ ρ ο ι : Bosnii I 14,7. sultani contra eos 
expeditiones ep. 10. Lazari uxor ad eos 
se confert III 2,1; 2,2. prima sultani contra 
eos expeditio IV tit.; IV 15,1 (tit.); 15,1; 

15,4 (tit.); 15,5 (tit.); 15,5; 15,11 (tit.); 
15,11; 16,9. altera sultani contra eos 
expeditio V tit.; V 5,1; 5,2 (tit.); 5,2; 6,1. 
Hungariae rex (Matthias Corvinus) eorum 
fines invadit V 4,1. 

Β ρ ε τ α ν ι κ ο ί Ν ή σ ο ι : ep. 3. 
Β ρ ϋ ν ο ς : Drina, Bosniae fluvius V 6,3. 
Β υ ζ ά ν τ ι ο ν : sub eius moenibus sultanus 

castra ponit I 23,1. autumno vel hiemis 
initio sultanus eo redit I 77,4; II 3,2; 
9,8; 19,7; III 10,9 (tit.); 10,9; 16,8; 24,7; 

IV 8,5 (tit.); 8,5; 12,13; V 12,7; 19,1; 
19,2; 19,4. idem facit Mahmut V 7,11. 
Omer eo redit V 13,4. Thasi et Samo-
thraciae incolae eo transportati erant III 
24,4. idem patiuntur Lesbii IV 12,12. idem 
patiuntur Argorum incolae V 2,2 (tit.); 
2,3. Isaacus Comnenus illinc se contulerat 
Trapezuntem IV 1,4. Húngaros captivos 
ibi interficit sultanus V 6,7. Mahmut cum 
classe illinc proficiscitur V 7,8. sultanus 
ei operam dat V 9,1; 10,3; 15,1. veteris 
Byzantii in promunturio palatium ex-
struit sultanus III 11,5. v. etiam Βυζαντίς, 
Κωνσταντίνου, Κωνσταντινούπολις, Πό-
λις. 

Β υ ζ α ν τ ί ς : III 1,1. v. etiam Βυζάντιον, 
Κωνσταντίνου (sc. πόλις), Κωνσταντι-
νούπολις, Πόλις. 

Γ α λ α τ ά ς : urbs ex adverso sita Constanti-
nopoli I 38,1; 38,3; 42,8. eius navalia I 
18,8; 28,2. Zagano imponitur ut eam ob-
sideat I 27,2. sultano se dedit I 67,1 (tit.); 
67,1. 

Γ α λ ά τ α ι : 
1. Galatiae Asiaticae incolae IV 3,2. a 
Turcis subacti I 14,3. 
2. Γαλάται έσπέριοι: Galli, qui Franciam 
incolunt. imperatori auxilium tulerant 
contra Beyazit sultanum I 14,15. 
3. Galli veteres. Romam ceperant I 68,7. 

Γ α λ α τ ί α : Asiae regio, pestilentia vastatur 
V 17,1 (bis). 

Γ α ρ δ ί κ ι ο ν : oppidum in Peloponneso si-
tum. se dedit sultano III 22,1 (tit.); 22,1; 
22,2 (tit.); 22,3 (tit.). 

Γατελ ιοϋζος ' (Γατελ ιούζης) : Gattilusio. 
1. Francesco I. Aenum et Lesbum ab im-
peratore acceperat II 13,1. 
2. Παλαμήδης ó Γατελιούζεω: Aeni dux 
III 24,6. 
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3. Νικορέζος ό πρώτος Γατελιοΰζων 
(re vera Francesco I): Lesbum ab im-
peratore acceperat IV 13,1. 
v. etiam Δομίνικος, Δωριεύς, Νικορέζος, 
Παλαμήδης. 

Γ ε ν ν ά δ ι ο ς : Georgius Scholarius. a sultano 
in honore habetur atque patriarcha nomi-
natur II 2,1 (tit.); 2,1. 

Γερμανο ί : 
1. aequales. imperatori auxilium tulerant 
contra Beyazit sultanum I 14,15. bombar-
dam invenerant I 30,7. 
2. veteres. Romam ceperant 168,7app. cr. 

Γεται : Valachi. eorum defectio ep. 8; IV tit. 
a Turcis subacti 114,7. eorum dux Draculis 
(Vlad Tepe?) deficit a sultano IV 10,1 
(tit.); 10,1. eorum ducem Draculim redu-
xerat sultanus IV 10,3 (bis), sultani contra 
eos expeditio IV 10,6 (tit.); 10,6. Radu 
eorum dux nominatur a sultano IV 10,7; 
10,10. 

Γέτης: Valachus. cognomen Johannis (Hun-
yadi) I 14,17; IV 10,2. 

Γετ ική: II 7,1. 
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς (sc. Άμηρούκης): e singulis Pto-

lemaei librorum tabulis unam componit 
iussu sultani V 10,5 (tit.); 10,6. v. etiam 
Άμηρούκης. 

Γοργώ: V 16,3. 
Γότθο ι : urbem Romam ceperant I 68,7. 
Γρηγόρ ιος : Lazari III. Brankovic frater. 

cum matre et sorore fugit ad sultanum II 
20,7 (tit.); 20,7; 20,8; 20,10. 

Δάκες : Valachi qui Transylvaniam incolunt. 
eorum Hungarorumque rex (Sigismund) 
auctore Byzantii imperatore expeditionem 
contra Beyazit sultanum duxerat I 14,15. 
idem Constantinopoli obsessae subvenerat 
I 16,10. Johannes (János Hunyadi), eorum 
Hungarorumque dux, contra Murat sulta-
num arma moverat I 14,17. idem Singi-
duno oppido (Belgrad) a sultano obsesso 
subvenit II 18,4. idem Draculim (Vlad 
fepe§) eiusque fratrem regno Valachorum 
expulerat IV 10,2. contra eos Hungarosque 
bellum molitur sultanus II 6,3. idem facere 
in animo habebat Murat sultanus II 7,6. 
Danuvius fl. eorum Hungarorumque ter-
rain a Serborum finibus discernit II 7,1; 
7,2. Danuvius eorum Hungarorumque 

terram perfluit II 7,1. Lazarus (Georg 
Brankovic) cum iis Hungarisque foedus 
init II 8,1. idem ad eos confugit II 9,2 (tit.); 
9.2. eorum Hungarorumque rex (Matthias 
Corvinus) contra Dalmatos Bosniosque 
arma movit V 4,1. 

Δ α κ ί α : Transylvania, regio Valachorum. eo 
confugit Lazarus (Georg Brankovic), dux 
Serborum II 18,1 (tit.); 18,1. 

Δ α λ μ ά τ α ι : I 14,7. idem quod Παίονες ot 
έντός Σάου ποταμού, idem quod Βόστροι 
IV 15,1. sultani contra eos expeditiones 

. ep. 10. fines eorum vastat sultanus IV 
15,11. Hungariae rex (Matthias Corvinus) 
eorum fines invadit V 4,1. 

Δ α λ μ α τ ί α : idem quod Bosnia, sultanus 
duo castella ibi sita dat Lazari (Lazar III. 
Brankovic) uxori III 2,1. 

Δ α ν α ό ς : una cum Lynceo ex Aegypto in 
Graeciam pervenerat I 4,2. 

Δ α ρ δ α ν ί α : Troadis regio II 4,1; IV 14,4. 
Δ α ρ ε ί ο ς : Arsanis filius, rex Persarum IV 

4.3. 
Δ ά τ ι ς : exercitus Persarum dux I 66,1; V 

16.4. 
Δημήτρ ιος : 

1. ν. Άσάνης. 
2. filius Emmanuelis II. Palaeologi. Mo-
nembasiam se confugit III 4,5. Matthaeum 
Asanem Corinthum mittit III 7,4. a sul-
tano Imbro atque Lemno insulis praeficitur 
III 14,1 (tit.). Critobulus litteras ad eum 
mittit III 14,2. Critobulus legatos ad eum 
mittit III 15,3. adsectatores eius ad Tho-
mam fratrem transfugiunt III 19,3. Mat-
thaeum Asanem legatum ad sultanum mit-
tit III 19,4 (tit.); 19,4. sultanus Corinthi 
eum exspectat III 20,2. sultanus provinci-
am eius invadit III 20,4. Mahmut eum 
Mystrae in obsidione tenet III 20,5 (tit.); 
20.5. sultanus aditum ei dat III 20,7 (tit.), 
sultanus Peloponnesum vastans eum in ex-
ercitu suo circumagit III 21,1. sultanus 
eum Adrianopolim secum ducit atque 
Aeno insulisque in Aegaeo mari sitis prae-
ficit III 24,2; 24,4. 

Δ ι ό ν υ σ ο ς : Semelae filius. Taurum montem 
transgressus erat IV 4,3. 

Δ ι π λ ο ύ ς Kícov: locus in Bospori litore 
situs I 42, 2. 

Δ ο μ ί ν ι κ ο ς : Domenico Gattilusio. a fratre 
Niccolò e medio tollitur IV 11,1. 
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Δ ο ρ ί σ κ ο ς (Δωρίσκος II 14,1 S): oppidum 
in Thracia ad Hebri fl. ostium situm II 
12,4. Xerxes ibi exercitum recensuerat II 
14,1. 

Δ ρ ά κ ο υ λ ι ς (Δράκουλης): Vlad TePe5> 
princeps Valachiae. contra sultanum arma 
capit ep. 8; IV 10,1 (tit.); 10,1. e regno 
expellitur ep. 8. Danuvium transgreditur 
atque sultani terram vastat IV 10,4 (tit.), 
in sultani castra impetum facit IV 10,8. 
clade afficitur IV 10,9 (tit.), ab Hungaris 
in custodia tenetur IV 10,9. 

Δ ω ρ ι ε υ ς : 
1. Dorino I. Gattilusio, Lesbi dux. a sul-
tano Lemno atque Thaso insulis praefici-
tur I 75,4 (tit.); 75,4. unum e filiis ad sul-
tanum legatum mittit I 75,4. filii eius res 
novas moliuntur III 10,2. contra filium 
eius sultanus expeditionem ducit IV 11,1. 
2. Dorino II. Gattilusio, Aeni atque Imbri 
Samothraciaeque insularum dux. res novas 
molitur II 11,1. una cum fratris uxore 
liberisque regnum a patre relictum accepe-
rat II 11,1. patre vivo agros Lesbi sitos 
tantum possederat II 11,1. apud sultanum 
accusatur II 11,6. regnum amittit II 13,2. 
Samothraciam vectus est una cum nobili-
bus suis II 14,3; 14,4. palatium eius 
diripitur II 14,4. Yunus ut eum accersat 
navem mittit Samothraciam II 16,1. Yunus 
Imbrum vehitur, ut magistratus eius ex-
pellat II 16,1 ; 16,2 (tit.). Yunus magistratus 
eius Callipolim secum aufert II 16,2. 
Adrianopolim se confert ad sultanum II 
16,3. Yunus ei iratus litteras mittit ad sul-
tanum II 16,3 (ter), reliqua quae accidunt 
ei II 16,4 (tit.); 16,5. 

' Ε β ρ α ί ο ς ('Εβραίος II 1,1 S): I 3,8. sul-
tanus eorum multos Constantinopolim 
mittit ut ibi domicilium constituant II 1,1. 
v. etiam 'Ιουδαίοι. 

Έ β ρ ο ς : ν. Εΰρος. 
Έ λ α ι ο ϋ ς : ν. Έλεοΰς. 
' Ε λ έ ν η : 

1. mater Constantini Magni I 69,4. 
2. mater Constantini XI. Palaeologi 169,4. 

' Ε λ ε ο ϋ ς : oppidum in Chersoneso Thracia 
situm II 14,1; IV 14,4. 

'Ελλάς : Achaemenes atque Perseus ex 
Aegypto eo emigraverant I 4,2. Philan-
thropenus ei provinciae propositus erat I 

77,2. ömer eius provinciae praefectus 
(sancakbey) IV 16,1. 

Έ λ λ η : filia Athamantis. eius sepulcrum ad 
Hellesponti litus situm I 14,5. 

"Ελληνες : 
1. veteres I 1,3; 3,4; 4,2 (tit.); 4,2; 9,3; 
III 9,5; 23,3; V 3,2. eorum duces regesque 
ep. 1. historiarum auctores ep. 1 (bis), 
eorum sapientiae libris sultanus operam 
dat I 5,2; V 10,3. Troiam expugnaverant 
I 68,4; IV 11,6. humaniter adversus Troia-
nos victos se gesserant I 68,4. Xerxes eis 
bellum intulerat II 14,1. 
2. aequales ep. 1 (p. 4,23); ep. 3. eorum 
lingua (ή των 'Ελλήνων φωνή) primum 
locum tenet ep. 3, cf. την . . . 'Ελλήνων 
V 10,7. a Turcis subiecti I 14,6. 

' Ε λ λ η ν ί δ ε ς ('Ελληνίδες πόλεις): II 12,8; 
IV 1,2. 

' Ε λ λ η ν ι κ ό ς : ταϊς Έλληνικαϊς ίστορίαις 
καί ξυγγραφαίς ep. 1. ξυγγραφής 'Ελ-
ληνικής ep. 1; 'Ελληνική ξυγγραφή (sic 
noster de historiis suis) ep. 2. τάς δέ 
σας πράξεις . . . μη Έλληνικώς . . . έκ-
δοθήναι ep. 1. την Έλληνικήν θάλασσαν 
I 6,3. την Έλληνικήν παραλίαν i.e. 
Asiae minoris oram I 14,3. τους 'Ελληνι-
κούς τόπους III 9,7. 

' Ε λ λ η σ π ό ν τ ι ο ι : a Turcis subiecti I 14,3. 
'Ελλήσποντος : castella ibi a sultano erecta 

ep. 13; I 6,3; IV 14,3 (tit.); 14,3 (bis); 
V 3,1 (tit.); 3,1. Italorum naves eo uteban-
tur I 6,2. Turci eum transgressi erant I 
14,4. sultani classis eum pervehitur I 22,2; 
V 7,8. Mahmut eum traicit cum exercitu 
IV 11,4. Xerxes ei pontem imposuerat 
V 3,3. eius ora pestilentia vastatur V 17,1. 
' Ε λ λ η σ π ο ν τ ι κ ό ς Πορθμός : Yunus 
classe eum pervehitur II 4,1. 

"Ελος , τό: Aegypti regio I 4,2. 
' Ε ν ε τ ο ί : bellum quinqué annorum, quod 

contra sultanum gesserunt ep. 12; V tit. 
naves eorum fréta Bospori Hellespontique 
tenebant I 6,2. oppida eorum in Pelopon-
neso sita perfugia sunt Byzantinis III 5,2; 
23,2. classis eorum mare tenet IV 14,2. 
causae propter quas bellum contra sulta-
num parant IV 16,1 (tit.); 16,1 (bis), 
aegre ferunt, quod Turci Peloponnesum 
occupaverunt IV 16,2. expeditionem fa-
ciunt contra Peloponnesum IV 16,4 (tit.). 
Isthmi muros exaedificant IV 16,6 (tit.); 
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V 1,2. Mahmut contra eos mittitur a 
sultano IV 16,8 (tit.); 16,8. eorum clades 
ac fuga V 1,2 (tit. bis); 1,2; 1,3 (bis), 
castra eorum diripiuntur V 1,4 (tit.). 
Argi, oppidum eorum, solo aequantur V 
2,2. captivi e castellis eorum Constantino-
polim aguntur V 2,3. proficiscuntur cum 
LXX navibus contra Lesbum V 7,1 (tit.); 
7,1. Mytilenas obsident V 7,5. sultani 
classis contra eos proficiscitur V 7,7 (tit.); 
7.7. classis eorum fugam capit V 7,10 
(tit.), contra Patras expeditionem faciunt 
V 13,1 (tit.); 13,1. Omer eos clade afficit 
V 13,2 (tit.), eorum legati frustra pacem 
petunt V 15,2. 
' Ε ν ε τ ι κ ό ς (Αΐνετικός I 24,3 S): sex na-
ves longae Constantinopoli obsessae auxi-
lio sunt I 24,3. oppida in Peloponneso sita 
III 23,2. duae naves Tenedi capiuntur a 
Turcis V 7,9 (tit.). 

Έ π ι β ά τ α ι : castellum prope Constantino-
polim situm. Turcis se dat I 17,3. 

Έ π ί δ α μ ν ο ς : urbs Illyrica III 16,1. 
' Ε π ί δ α υ ρ ο ς ( 'Επίδαυροςή Λιμηρά): urbs 

Peloponnesi (Monembasia). Demetrius Pa-
laeologus eo se confugit III 4,5. a Thoma 
fratre ibi obsidetur III 19,3. illinc Spartam 
(Mystram) se confert III 20,3. uxorem et 
filiam eius illinc accersi iubet sultanus III 
20,7. v. etiam Μονεμβασία. 

Έ ρ ε τ ρ ι κ ή (sc. γη): Datis, Persarum dux, 
earn vastaverat I 66,1; V 16,4. 

Έ ρ υ γ ώ ν : Bosniae fluvius qui in Savam fl. 
influit V 6,3. 

Εύβοε ϊ ς : Euboeae insulae incolae. sulta-
num donis colunt III 9,9. 

Ε ύ β ο ι α : insula. Lemniorum nonnulli eo 
confugiunt I 75,2. sultanus earn visit III 
9,8 (tit.). Chalcis oppidum ibi situm III 
9.8. Calabrezus Lemno eo se confert III 
14,6. 

Ε υ γ ε ν ί ο υ Π ΰ λ α ι : porta Constantinopolis 
I 18 ,8 . 

Ε ύ ξ ε ι ν ο ς (Εΰξεινος Πόντος): I 6,3; 10,3; 
14,3; 14,7; II 12,3; III 11,2; IV 1,2; 1,6 
(bis); 2,3; 3,3; 3,8; 4,2; 14,3. - Da-
nuvius in eum se effundit II 7,1. v. etiam 
Μέλας Πόντος, Πόντος. 

Ε ύ ρ ι π ο ς : fretum inter Euboeam et Atticam 
situm I 69,3. sultanus aquarum eius cursus 
invisit III 9,8. 

Ε ύ ρ ο ς (Εΰρος III 24,5 S): Hebras fl. 
(Maritza) I 12,1; II 12,2; III 24,5. eius 
cursus II 12,2. eius cursus atque quae 
commoda praebeat II 12,4. 

Ε υ ρ ώ π η : pars orbis. sultanus illuc advenit 
ep. 4. Turcorum imperium magnam eius 
partem continet I 5,1; 8,2; 16,17. castel-
lum in ilio Bospori litore sultanus exstruit 
I 6,1. Turcorum in earn transgressio I 14,4 
(tit.); II 13,2. Turci eam armis subigunt 
I 14,6 (tit.). Sigismund, rex Hungariae, 
illinc proficiscitur contra Beyazit sultanum 
I 16,10. eius praefectus (beylerbeyi): I 
17,3; 27,3; II 19,6; III 12,1. eius copiae 
I 20,2. Danuvius maximus eius fluvius V 
7,1. colonos illinc Constantinopolim mittit 
sultanus II 10,3; III 17,3. sultanus illinc 
in Asiam exercitum traicit IV 3,1 (tit.), 
castellum in ilio Hellesponti litore exstruit 
sultanus IV 14,3 (tit.). - I 6,1; 6,3; 8,5; 
14,2; 14,9; 14,15; 68,9; 69,1; II 7,1 app. 
er.; III 23,3; IV 3,3; 3,7; 14,3. 
Ε ύ ρ ω π α ί ο ς : adiec t ivum I 21,2; 28,1; 
IV 14,2 (semper cum voce παραλία), τάς 
Ευρωπαίας δυνάμεις IV 3,1. 

Ζ ά γ α ν ο ς : Zaganos-Pa§a. una cum sultano 
explorât moenia Constantinopolis I 26,3. 
sultanus eum iubet Galatiam urbem obsi-
dere atque pontem imponere Chrysocerati 
I 27,2; sultanus eum adhortatur I 51,2. 
moenia Constantinopolis oppugnat I 56,1 ; 
56.2. urbs Galatia ei se dédit I 67,1. 
sultanus eum praefectura demovet atque 
in exilium eicit I 77,1 (tit.); 77,1. Mahmut 
eius successor I 77,2 (tit.), classis et pro-
vinciae Callipolis praefectus. Thasios Sa-
mothraciosque transfert Constantinopolim 
III 17,4. 

Ζ ή χ ν α , τά: Macedoniae oppidum prope 
Serras situm II 16,4. 

Ζυγός : mons super Spartam (Mystram) 
situs III 22,1. 

' Η λ ε ί α : regio Peloponnesi. a Turcis diripi-
tur III 5,7; 7,1. 
Ή λ ι ς : adiect ivum τη Ήλιδι άκρςι της 
Πελοποννήσου IV 16,5. 

Ή ρ α ϊ ο ν : Thraciae oppidum II 12,3. 
' Η ρ α κ λ ή ς : Symplegades transmiserat I 

10.3. Taurum montem transgressus erat 
IV 4,3. 
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' Η ρ ό δ ο τ ο ς : historicus. quae dixerit de 
Persarum gentibus I 4,2. 

Θ ά σ ι ο ι : Thasi insulae incolae. Constanti-
nopolim deportantur III 17,4. 

Θάσος (Θάσος I 75,1; 75,4; Θάσσος II 
23,3 tit. S): insula, una cum Imbro Lem-
noque Critobulus earn dedit sultano I 
75,1. sultanus ei Dorinum, ducem Lesbi, 
praeficit I 75,4. ab Italis expugnatur II 
tit.; 23,3 (tit.); 23,3. captivos Turcos illinc 
secum auferunt Itali II 23,6. eius incolae 
Constantinopolim deportantur III 17,4 
(tit.), sultanus ei Demetrium Palaeologum 
praeficit III 24,4. 

Θ ε ο μ ή τ ω ρ : eius sacra imago in moenibus 
Constantinopolis circumfertur manibus-
que portantium elabitur I 45,1. 

Θ ε ρ ά π ε ι ο ν (του Θεραπεία I 32,1 Sac): 
Therapia. castellum in Bospori litore si-
tum. a Turcis expugnatur I 32,1 (tit.); 
32.1. 

Θ ε τ τ α λ ί α (Θεταλία V 17,1 S): Graeciae 
regio III 3,2; 3,4. illinc irruit pestilentia 
in Macedonian! V 17,1. 

Θ ε τ τ α λ ο ί : participes fuerant belli Troiani 
IV 11,6. 

Θ ρ φ κ η : regio cum Macedonia coniuncta 
in unam provinciam. a Turcis capta I 
14,6; II 13,2. sultanus per earn iter facit 
II 8,2; 17,2. Hebrus fl. earn interfluit II 
12.2. sales, qui fiunt Aeni, per earn veneunt 
II 12,7. pestilentia vastatur V 17,1; 19,3. -
II 12,2; III 1,4 (bis); 24,5; IV 11,1. 

άνω Θρςικη: Thraciae pars quae ad sep-
tentriones spectat II 7,1. 

Θωμάς : 
1. filius Emmanuelis II. Palaeologi. lega-
tos mittit ad sultanum intempestive III 3,6 
(tit.); 3,6. Mantineam ad sinum Messe-
nium sitam confugit III 4,5; 23,1. Deme-
trium fratrem Monembasiae in obsidione 
habet III 19,3. sultanum ei aiunt irasci III 
19,6. sultanus de eius rebus gestis certior 
fit III 20,1. sultanus contra exspectatio-
nem provinciam eius non invadit III 20,4 
(bis). Corcyram confugit III 23,2 (tit.). 
2. ν. Καταβοληνός. 

Ί α γ ο ύ π η ς : 
1. Yakup. sultanus eum una cum Kasim 
classi contra Sinopem Trapezuntemque 

proficiscenti praeficit IV 2,2. sultanus eum 
una cum Kasim Trapezuntem premere iu-
bet IV 4,1. ut praefectus provinciae Cal-
lipolis et praefectus classis a sultano ca-
stellis munire Hellespontum iubetur IV 
14,5. castella in Hellesponti litoribus per-
fidi V 3,1 (tit.); 3,1. 
2. Yakup-Pa§a (Jacopo da Gaeta), rae-
dicus sultani. Mahmut vulneratum sanat 
IV 5,4. 

Ί ά ϊ τ ζ α , ή: Bosniae oppidum, obsidetur a 
sultano IV 15,6 (tit.); 15,7. sultano se dedit 
IV 15,9 (tit.), praesidio munitur IV 16,9. 
a Matthia Corvino, rege Hungariae, capi-
tur V 4,1 (tit.); 4,1; 4,3. ad eam recu-
perandam expeditionem facit sultanus V 5, 
2. eam obsidet V 5,3 (tit.), eam expugnare 
non potest V 5,4 (tit.), de eius obsidione 
certior fit rex Hungariae V 6,1. sultanus 
obsidionem non vult relinquere V 6,2. 

' Ιάσων: héros. Symplegades traiecerat I 
10,3. 

" Ι β η ρ ε ς : Asiae populus (Georgii). eorum 
reges cum imperatoribus Trapezuntis affi-
nitate coniuncti erant IV 1,7. 

Ι β η ρ ε ς , οΐ δυτικοί (oí κάτω app. er.): 
Catalani, eorum naves piraticae a Rhodiis 
erant reeeptae II 3,5. 

Ι ε ρ ο σ ό λ υ μ α , τά: urbs Palaestinae. capta 
ab Assyriis Antiocho Romanis I 68,8 (tit.); 
68,8. 

' Ι θ ά κ η : insula IV 16,5. 
" Ιλ ιον : urbs. sultanus eius reliquias visit IV 

11,5. v. etiam Τροία. 
' Ι λ λ υ ρ ι ο ί ('Ιλλυριοί oí πρόσοικοι τφ Ίο-

νίφ Κόλπψ) (Ίλλιριοί I 14,6, 14,7; III 
16,6 tit. bis S): Albani qui Epirum habi-
tant. sultani contra eos expeditiones ep. 
11; V tit. a Turcis subacti I 14,6. legatos 
mittunt ad sultanum expugnata Constan-
tinopoli I 74,1. sultani contra eos expedi-
tio, natura regionis, bella quae Murât 
sultanus contra eos gesserat III 16,1 (tit.); 
16,1. aditus difficiles ad regionem eorum 
III 16,5. pugna circa aditus commissa 
vincuntur III 16,6 (tit.), sultanus invadit 
eorum regionem III 16,6 (tit.), foedus 
init cum iis sultanus III 16,7 (tit.); 16,7. 
causae quod sultanus contra eos exercitum 
ducit V 11,1 (tit.); 11,1. natura regionis 
eorum V 11,1. sultanus contra eos pro-
ficiscitur V 11,3 (tit.), sultanus in eorum 
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finibus castra ponit V 11,4. aditus ab iis 
custodiuntur V 11,4. fortiter pugnant V 
11,4. contra eos aditus custodii sultanus 
V 11,5. sultanus totam eorum regionem 
vastat V 11,6 (tit.), se in montes recipiunt 
V 11,7. sequuntur eos sultani milites V 
11,8 (bis), multi eorum interficiuntur vel 
capiuntur V 11,9 (bis) ; 11,9 app. cr. uxores 
liberique eorum in servitutem rediguntur 
V 11,9. etiam qui capti sunt, interficiuntur 
iussu sultani V 11,10. ceteri in castella 
vel montes remotos confugiunt V 11,10. 
arx eorum Kruja V 12,1. castellum contra 
eos exstruere sultanus constituit V 12,3. 
castellum perficit sultanus media in eorum 
terra V 12,4 (tit.), praefectus ibi relin-
quitur cum militibus, ut vastet omnem 
eorum regionem V 12,6. eorum dux 
Alexander (Georgius Castriota) praefec-
tum sultani devincit V 16,1. altera sultani 
contra eos expeditio V 16,2 (tit.), eorum 
regionem vastat sultanus V 16,2. dux 
eorum Alexander fugam petit V 16,5. — 
I 14,7; IV 15,2. 
Ί λ λ υ ρ ί ς (sc. γη): Epirus. prima sultani in 
eam expeditio ep. 5—15 (p. 6,28). 

' Ι λ λ υ ρ ι ο ί ('Ιλλυριοί oí έν Πελοποννήσψ) 
(Ίλλιριοί III 1,1; 1,2 bis S): Albani qui 
Peloponnesum habitant, contra dominos 
Peloponnesi rebellionem faciunt III 1,1. 
in servitutem rediguntur adiuvante sultano 
III 1,2. domini Peloponnesi tributum ab 
iis accipiunt pro sultano III 1,2. ad 
Thomam Palaeologum transfugiunt III 
19,3 app. cr. sultanus crudeliter consulit in 
eos III 22,4. auxiliares in exercitu Tur-
corum contra Venetos congesto IV 16,7. 
v. etiam 'Αλβανοί. 

' Ι μ β ρ ι ώ τ η ς : Imbri insulae incola I 1,1; 
75,1; III 14,1. 

"Ιμβρος: insula, una cum Thaso Lemnoque 
Critobulus eam dedit sultano I 75,1 (tit.); 
75,1. magistratus Constantini imperatoris 
illinc fugiunt expugnata Constantinopoli 
I 75,1. eius promunturium, quod Cepha-
lus vocatur I 75,1; II 16,2. sultanus ei 
Palamedem, Aeni ducem, praeficit I 75,4. 
Dorinus, Palamedis filius, eam habet II 
11,1. Yunus illuc classem appellit II 16,1. 
Yunus ei Critobulum praeficit II 16,2 
(tit.). Dorinum rursus ei praeficere in 
animo habet sultanus II 16,3. papa classem 

contra eam ceterasque ínsulas mittit II 
23.1. Contus (comes Anguillarae?) decern 
naves longas illuc appellit II 23,6 (tit.); 
23,6; 23,7. sultanus eam atque Lemnum 
dat Demetrio Palaeologo III 14,1 (tit.); 
14.2. Critobulus Adrianopoli illuc rever-
titur III 14,4. sultanus rursus eam dat 
Demetrio Palaeologo III 24,4. eam atque 
Lemnum sultanus a Venetis, qui eas ce-
perant, poscit V 15,2. - II 12,2. 

' Ι ν δ ι κ ή : aurum argentumque praebet II 
7,3. 

' Ι ό ν ι ο ς ('Ιόνιος Κόλπος) ('Ιώνιος 114,7 S): 
Albani oram eius habitantes ep. 11; III 
16,1 (tit.); 16,1; V 11,1. illic Albani habent 
castella munita III 16,1. Veneti eum navi-
bus transmittunt, ut Corinthum perveniant 
IV 16,5. - I 14,7. 

Ί ο ν ο ΰ ζ η ς (Ίωνοΰζης): Yunus, praefectus 
provinciae Callipolis et praefectus classis. 
a sultano contra Naxum insulasque Rho-
diorum mittitur III 3,3 (tit.); III 3,4. 
inter Lesbum et Chium in tempestatem 
incidit II 4,1. aegerrime in tutum devenit 
atque ad Chium appellit II 5,1. Phocae-
enses ei se dedunt II 5,3 (tit.), viginti 
quinqué naves amiserat tempestate, quod 
aegre fert sultanus, qui paulo post eum 
interficit II 5,5 (tit.), contra Aenum naves 
e Callipoli educit II 14,1 (tit.); 14,1 (bis), 
ad Imbrum appellit II 16,1. Critobulum 
Imbro praeficit II 16,2 (tit.). Aeni dux 
Dorinus eum timet et conspectum eius 
fugit II 16,3. Dorino iratus litteras mittit 
sultano II 16,3. 

' Ι ο υ δ α ί ο ι : vasa atque vestimenta sacra iis 
vendunt Turci Constantinopoli capta I 
62,2. v. etiam 'Εβραίος. 

Ί ο υ σ χ ί ν ο ς : Giovanni Giustiniani-Longo. 
Constantinopolim appellit I 25,1 (tit.); 
25,1. moenia Constantinopolis a Turcis 
concussa reparat I 34,1. fortiter pugnat I 
36,1. Turcos repellit I 36,2. Turcorum 
naves in interiore Cornus parte continere 
conatur I 44,1. fortiter Turcos a moenibus 
repellit I 55,4; 58,1. vulneratus a pugna 
recedit I 58,3. portula, quam in muro 
aperuerat I 60,2. 

Ί σ α ά κ η ς (Ίσάακος): Ishak. Asiae prae-
fectus (beylerbeyi). sultanus eum moenia 
Constantinopolis oppugnare iubet a My-
riandrii porta usque ad Portam Auream 
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I 27,4. sultanus eum adhortatur I 51,4. 
sultanus eum successorem Halil viziri 
constituit I 76,3 (tit.); 76,3. eum et Mah-
mut Consilio adhibet sultanus III 24,4. 

' Ι σ θ μ ό ς (Ίσμός III 24,1 S): isthmus Pelo-
ponneso Cithaeronis angustias, quae ad 
eum ducunt, occupari iubet sultanus III 
3,5 (bis), sultanus per eum petit Corin-
thum III 3,8. oppidum Corinthus in eo 
locum opportunum tenet III 8. per eum 
e Peloponneso revertitur sultanus III 9,4; 
24,2. bis muro intersaeptus Murat sultani 
tempore III 24,1. Veneti eum muro p r e -
cludere conantur IV 16,5; 16,6 (tit.); 16,6. 
sultanus murum in eo exstrui accipit IV 
16,8. Mahmut prope eum castra ponit V 
1,1. Mahmut de omnibus rebus ibi gestis 
certior fit V 1,1. pugna ibi facta V 1,2 
(tit.), captivos ibi captos secum abducit 
Mahmut V 2,3. 

Ί σ μ α ή λ ο ς (Ίσμαϊλος IV tit. S): Ismail. 
1. praefectus provinciae Callipolis et prae-
fectus classis. sultanus eum iubet vastare 
Lesbum insulam III 10,1. ad Lesbum ap-
pellit atque oppidum Molybum (Methym-
nam) obsidet III 10,3. Lesbo vastato Cal-
lipolim revertitur III 10,5. 
2. ísfendiaroglu, urbis Sinopes dominus. 
Sinopem totamque regionem suam sultano 
tradit IV tit. dominationem Sinopes a 
maioribus relictam acceperat IV 3,4. cum 
sultano de dominatione Sinopes disceptat 
IV 3,5 (tit.); 3,5. sultanus ei dat prae-
fecturam Scopiorum pro Sinope IV 3,7 
(tit.); 3,7. non habet, cur eum incuset, 
sultanus IV 3,8. abit in praefecturam 
novam IV 4,1. sultanus in eius dominatio-
nem succedit IV 4,1. 

' Ι σ π α ν ο ί : Emmanuelis II. Palaeologus eos 
contra Beyazit sultanum moverat I 14,15. 

" Ιστρος: Danuvius fi. Mysi (Bulgari), qui 
eius ripam incolunt, a Turcis subacti I 
14,6. omnes populi, qui ab ostio eius 
usque ad Savam fl. habitant, Turcis tributa 
pendunt I 14,7. Getae (Valachi) qui trans 
eum habitant I 14,7. Paeones (Hungari) 
eum traiciunt I 14,15 (tit.); 14,15. Beyazit 
sultanus facit, ut multi Paeones fluctibus 
eius submergantur 114,15. Johannes (János 
Hunyadi) bis vel ter eum traiecerat I 
14,17. Johannes se iterum eum traiecturum 
esse pollicetur Serborum duci II 6,1. Ser-

biam ab Hungaria separat II 7,1. eius 
cursus II 7,1 (tit.); 7,1. castella Serborum 
in eius ripa sita ceperat Murat sultanus 
II 7,5. Lazarus (Georg Brankovic) trans 
eum fugit II 9,2. Lazarus trans eum re-
vertitur II 9,7. oppidum Singidunum in 
eius ripis situm II 17,2 (bis). Lazarus 
iterum trans eum fugit II 18,1. Johannes 
(János Hunyadi) trans eum castra ponit 
II 18,4. Lazarus trans eum revertitur II 
20.1. Draculis (Vlad Tepe§) eum trans-
greditur IV 10,4 (tit.); 10,4. sultanus eum 
transgreditur IV 10,6 (tit.); 10,6. sultanus 
e Valachorum finibus trans eum revertitur 
IV 10,10. 

Ι τ α λ ί α : ab eius ducibus Constantinopoli-
tani auxilium petunt I 19. naves onerariae 
illinc provectae Constantinopoli adsunt I 
24,3; 39,1. naves longae illinc provectae 
sero veniunt I 39,1. papa illuc exercitum 
colligit II 23,1. classis illinc provecta Rho-
dum venit II 23,2. eadem classis Lesbum 
venit III 10,2. classis eo revertitur III 
15.2. - III 1,4 (bis); 1,5. 

Ι τ α λ ο ί : a Bosporo Hellespontoque saepe 
Turcos intercluserant I 6,2; 8,3. Byzan-
tinos adiuvaverant I 16,12. auxilia non 
mittunt Constantinopoli I 16,13. defen-
sores Constantinopolis I 49,4; 51,5; 55,2; 
57,1. eorum naves Constantinopoli capta 
aufugiunt I 65. Ínsulas in Aegaeo mari 
sitas capiunt II tit. Aeni dux cum iis col-
loquitur de societate II 11,6. Lemnus in-
sula iis se dédit II 23,2 (tit.); I l l 14,1. 
Thasum insulam capiunt II 23,3 (tit.), sul-
tanus veretur ne Peloponnesum ingredian-
tur III 1,4. sultanus bellum contra eos gè-
rendum esse non ignorât III 1,5. Lemnii 
eos aegre ferunt III 14,1. non possunt de-
fendere Lemnum contra sultani classem III 

14.1. Critobulus se Lemno eos expulsu-
rum pollicetur Demetrio Palaeologo III 
14.2. eorum naves Imbrum custodiunt III 
14.4. Lemno expelluntur III 14,4 (tit.); 
14.5. societatem ineunt cum Thoma Pa-
laeologo III 20,1. Peloponneso potiri con-
tenderant III 24,1. dux Lesbi cum iis socie-
tatem et foedus init IV 11,1. frustra spem 
in iis ponit dux Lesbi IV 11,2. eorum mi-
lites Lesbi captos interficit sultanus IV 
12,9. eorum classis mare tenet IV 14,2. — 
II 13,1. 
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' Ι ταλός : de Iustino (Giovanni Giustiniani-
Longo) I 25,1 (tit.); 25,1. de Nicorezo 
(Niccolò Gattilusio) IV 13,1. 
' Ι τ α λ ι κ ό ς : de navibus I 44,1; 47,1; 75,1. 

' Ι ω ά ν ν η ς : János Hunyadi, dux Hungaro-
rum. incolis Singiduni succurrit II 18,4. 
sultani milites clade afficit II 19,1 (tit.); 
19,1. Michael, eius uxoris frater II 20,2. 
Draculim fratremque regno eorum expu-
lerat IV 10,2. 

"Ιωνες: 
1. Graeci qui sultani tempore Asiae mi-
noris litus incolunt. a Turcis subiecti I 
14,3. 
2. Iones antiqui, una cum Atheniensibus 
Trapezuntem condiderant IV 1,2. 

' Ιων ία : Asiae minoris regio III 17,4. 
Ί ω ν ο ύ ζ η ς : v. Ίονούζης. 
Ί ώ σ η π ο ς : Josephus Flavius I 3,8. 

Κα ίσαρ : C. Julius Caesar I 5,1. 
Κ α λ α β ρ έ ζ ο ς : Italorum qui Lemnum insu-

lam tenent dux III 14,6. 
Κ α λ λ ί ο υ (sc. πόλις): Callipolis (Gallipoli), 

oppidum ad Hellespontum si tum. incolae 
Constantinopolis in hanc urbem aliasque 
dispersi sunt III 17,3. v. etiam Καλλιού-
πολις. 

Κ α λ λ ι ο ΰ π ο λ ι ς : ν. Καλλίου (sc. πόλις). 
Turcorum classis sedes I 10,1; 22,1; 75,2; 
75,5; II 4,1; 5,3; 14,1 (tit.); 14,1; 16,2; 
III 10,3; 10,5; IV 12,1; 12,12; V 7,8 (bis), 
eius satrapa Baltaoglu I 22,1; 28,1. eius 
satrapa Hamza I 41,4; 75,3. eius satrapa 
Yunus II 3,4. eius satrapa Ismail III 10,1. 
eius satrapa Zaganus III 17,4. eius satrapa 
Kasim IV 2,2; 8,3. eius satrapa Yakup IV 
14,5; V 3,1. 

Κ α π α δ ό κ α ι : regionis Asiae minoris inco-
lae. a Turcis subiecti I 14,3. per eorum 
fines sultanus Sinopem proficiscitur IV 
3,3. 

Κ α ρ α μ ά ν ο ς : Karaman, Turcmenorum 
dux. sultanus cum eo foedus facit I 5,3 
(tit.); 5,3. legatos mittit ad sultanum Con-
stantinopoli capta I 74,2. 

Κάρες : Asiae minoris regionis incolae. a 
Turcis subiecti I 14,3. 

Κ α ρ α τ ζ ί α ς : Karaca. Europae satrapa (bey-
lerbeyi), dux partis exercitus, qui Con-
stantinopolim obsidet I 27,3. sultanus eum 

adhortatur I 51,3. moenia Constantinopo-
lis oppugnat I 56,1; 56,3. in obsidione 
Singiduni moritur II 19,6. 

Κ α ρ χ η δ ώ ν : a Romanis bis capta erat I 
68,6 (tit.); 68,6. 

Κασίμης : Kasim, Callipolis satrapa et prae-
fectus classis. expeditionem contra Sino-
pem Trapezuntemque una cum Yakup 
ducit IV 2,2; 4,1. Trapezuntis satrapiae 
praeficitur IV 8,3. 

Καστρ ίον : Kastritza, castellum prope My-
stram situm. a sultano expugnatur III 
21,1; 21,3 (tit.); 21,5 (tit.). 

Κ α σ τ ρ ι ώ τ α ι : eorum castellum Lemni si-
tum intrat Critobulus III 14,4. 

Κάστρον : v. Παλαιόν. 
Κ α τ α β ο λ η ν ό ς , Θωμάς : sultani notarius. 

legatus Mystram mittitur ad Demetrium 
Palaeologum III 20,5. legatus Trapezun-
tem mittitur IV 7,4; 7,6. 

Κ α ύ κ α σ ο ς : mons IV 4,2. 
Κελτ ίβηρε ς (Κελτηβηρες S): gens Hispa-

nica. contra Beyazit sultanum pugnaverant 
I 14,15. 

Κ ε λ τ ι κ ά "Ορη: ibi Danuvius fontes habet 
II 7,1. 

Κελτοί : 
1. Galli aequales. contra Beyazit sultanum 
pugnaverant I 14,15. una cum Germanis 
bombardam invenerant I 30,7. 
2. Galli veteres. Romam expugnaverant I 
68,7. 

Κ ε ρ α μ ι κ ά , τά: suburbium Constantinopo-
lis. ibi pontem supra Chrysoceras fecit 
sultanus I 27,2. 

Κέρας : Chrysoceras, sinus Constantino-
polis. catenis intercluditur Turcis I 18,8. 
oppugnare ab illa parte Constantinopolim 
Zaganum iubet sultanus I 27,2. pontem ibi 
struere Zaganum iubet sultanus I 27,2. 
moenia urbis ibi sita aggredì vult sultanus 
I 28,2; 37,2. eius moenia incustodita sunt 
I 28,3; 43,2. ingressus a Constantinopoli-
tanis custoditur naviter I 38,5. sultanus 
strategema, ut eo perveniat, excogitat I 
42,1; 42,2; 42,3. Turcorum naves, quae eo 
per terram pervenerant, vident Constanti-
nopolitani I 43,1. bello apertum iacet I 
47,1. sultanus adhortatur Zaganum, ut ibi 
aggrediatur moenia urbis I 51,2. 

Κ ε ρ κ ι ν ϊ τ ι ς (Κερκινίτις S): Macedoniae 
lacus III 3,2 app.cr. 
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Κέρκυρα : insula, eo se confert uxor Lazari 
III. Brankovic III 2,2. eo confugit Thomas 
Palaeologus III 23,2 (tit.); 23,2. Veneto-
rum naves earn praetervehuntur IV 16,5. 

Κεφαλα ί : v. Κυνός. 
Κ ε φ α λ λ η ν ί α : insula, earn praetervehuntur 

Venetorum naves IV 16,5. 
Κέφαλος : Imbri insulae promunturium I 

75,1; II 16,2. 
Κ ι θ α ι ρ ώ ν : mons. eius angustiae III 3,5. in 

eius radicibus castra ponit Mahmut V 1,1. 
Κίλ ικες : Turcmenorum gens, cuius dux 

Karaman I 74,2. 
Κ ιλ ικ ία : Asiae minoris regio, eius dux 

Karaman I 5,3. illinc profecti erant Turci 
I 14,3. - I 14,3. 

Κ ίων: v. Διπλούς. 
Κόλπος : ν. 'Ιόνιος, Κρισαΐος, Μέλας; ν. 

etiam Άθύρα κόλπος, 'Ρηγίου κόλπος. 
Κομνηνο ί : Trapezuntis imperatores IV 

1,4. 
Κ ο ν τ ά δ ε σ δ ο ς (Κοντάεσδος S): Thraciae 

fluvius II 12,2. 
Κόντος : navium dux eius classis, quam papa 

contra Ínsulas in Aegaeo mari sitas mittit. 
cum decern navibus Imbrum venit, sed in-
fecta re revertitur II 23,6 (tit.); 23,6; 23,7. 

Κ ο ρ ι ν θ ί α : Corinthi regio, sultanus earn 
invadit III 3,8 (tit.); 3,8. Veneti ibi ap-
pelant IV 16,5. 

Κ ο ρ ί ν θ ι ο ι : eorum regionem sultanus inva-
dit III 3,8 app.cr. a sultano obsidentur 
III 7,3. commeatum iis apportai Asanes 
III 7,6. fame premuntur III 7,7. pacis 
conditiones quam faciunt cum sultano III 
7,8. 

Κ ό ρ ι ν θ ο ς : sultanus in potestatem suam 
redigit earn ep. 5—15 (p. 6,23). sultanus 
earn obsidet III 3,8 (tit.), castella circa 
earn sita a sultano capiuntur III 4,2. 
sultanus earn expugnandam esse decrevit 
III 6,3. frustra earn temptat sultanus III 
6,5 (tit.), commeatum eo apportai Asanes 
III 7,4 (tit.). Demetrius Palaeologus earn 
vult tenere III 7,5. eius amissionem aegre 
ferunt Palaeologi III 8. sultanus earn firmat 
praesidiis III 9,1. illinc proficiscitur sulta-
nus III 9,4. castra ibi ponit sultanus III 
20,2. ömer earn custodii IV 16,7. post 
pugnam apud Patras factam eo revertitur 
Omer V 13,4. - III 6,1; 6,2. 

Κ ο ρ ώ ν ε ι α : Venetorum urbs in Pelopon-
neso sita. Thomae Palaeologi magistratus 
eo confugiunt III 23,2. ömer ei detri-
menta affert IV 16,1. 

Κ ό τ ζ ι ν ο ς : Lemni insulae oppidum. Vene-
tos illinc expellit Critobulus III 14,4 (tit.); 
14,4; 15,1. 

Κρήτη: insula, naves illinc Constantinopo-
lim advectae I 24,3. Lemniorum nonnulli 
eo confugiunt Constantinopoli capta I 
75,2. 

Κ ρ ι σ α ΐ ο ς (Κρισαΐος Κόλπος) (Κρησαΐος 
S): sinus Corinthius. urbs Patrae in eius 
ostio sita III 5,6. - III 6,1; IV 16,5. 

Κ ρ ι τ ό β ο υ λ ο ς : se auctorem epistulae dedi-
catoriae esse tradit ep. 1. in librorum 
titulis nomen suum affert I tit.; II tit.; 
III tit.; IV tit.; V tit. se auctorem opens 
esse declarat I 1,1. Constantinopoli capta 
Imbrum Lemnum Thasum Ínsulas dedit 
sultano I 75,1 (tit.); 75,1. insularum Ínco-
las a fuga retinet 175,3. legatos ad sultanum 
mittit, ut ínsulas det Gattilusiis I 75,4. 
Yunus eum Imbro praeficit II 16,2 (tit.); 
16,2. Contus, navium papae dux, frustra 
cum eo agit de deditione Imbri insulae II 
23,7; 23,8. Lemnum adiuvantibus incolis 
pro sultano capit III 14,1 (tit.), cum 
nobilibus Lemniorum agit de deditione III 
14,1. Adrianopolim venit et litteras mittit 
ad Demetrium Palaeologum III 14,2. eo 
adiuvante Demetrius Palaeologus impetrat 
Ínsulas a sultano III 14,3. revertitur Im-
brum et Lemnum proficiscitur III 14,4. 
Venetos e Cotzino oppido Lemniorum ex-
pellit III 14,4 (tit.). Italorum praesidia ei 
sededuntlll 14,5. Castra Vetera, oppidum 
Lemniorum, in deditionem redigit III 14, 
8; 15,1 (tit.); 15,1. legatos mittit ad Deme-
trium Palaeologum III 15,3. Castra Vetera 
in deditionem accipit III 18 (tit.); 18. 

Κροϋες , τό (Κροΰες V 12,6 S): urbs Alba-
norum. de eius situ et firmitate V 12,1 
(tit.); 12,1. satrapam Albaniae sultanus 
iubet earn obsidere V 12,6. Alexander 
(Georgios Castriota) earn ex obsidione 
libérât V 16,1. obsidetur ab ipso sultano 
V 16,5. exercitum ibi relinquit sultanus ut 
earn obsideat V 19,1. 

Κ υ α ν ί δ α ι Νήσοι : insulae in Aegaeo mari 
sitae II 4,2. 
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Κ υ ν ό ς Κεφαλα ί : pro Κυνός Σήμα, pro-
munturium in ostio Hellesponti situm II 
4,1. 

Κϋρος : Cambysis filius, rex Persarum. Ba-
bylonem ceperat I 68,5. 

Κ ΰ ψ ε λ α (Κΰ-ψελλα S), τά: Thraciae vicus 
II 14,3; 15,1. 

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς : 
1. Constantinus Magnus. Constantinopo-
lim condiderat I 69,4. 
2. Constantinus XI. Palaeologus. foedus 
facit cum sultano I 5,3 (tit.); 5,3. legatos 
mittit ad sultanum postulatum, ne castel-
lum in Bospori litore struatur I 7,1 (tit.); 
7,1; 9,1. bellum contra eum parat sultanus 
I 13,1. concussus animo imminente bello 
I 18,1. Iustinus (Giovanni Giustiniani-
Longo) advenit ut ei succurrat I 25,1. 
naves ei mittere in animo habet papa I 
39,1. milites Iustini obsecrat, ut in loco 
maneant I 58,3. fortiter pugnat I 59. occi-
ditur I 60,3 (tit.); 60,3. Orhan sultani 
avunculum Constantinopoli diligenter co-
luerat I 64,1. cum Constantino Magno 
comparatur I 69,4. naves a papa ad eum 
missae Chium adveniunt I 70,1. eius lau-
datio funebris I 72,1 (tit.); 72,1. insulae 
in Aegaeo mari sitae ei subiectae erant I 
75.1. - I 71. 

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ (μεγάλη πόλις, sc. πόλις): 
Constantinopolis. in earn epilogus I 72,3. 
sultanus earn civibus frequentare curat II 
1,1; III 7,2; 9,2; 11,1; 17,3; 17,4 (tit.); 
22,6; IV 14,1. pestilentia earn invadit V 
17.2. - III 17,1 (tit.); 17,1; IV 1,6 (bis); 
9,1; V 2,3; 6,8. v. etiam Βυζάντιον, 
Βυζαντίς, Κωνσταντινούπολις, Πόλις. 

Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς : sultanus earn civi-
bus frequentare atque aedificiis ornare 
curat II 22,1; IV 12,9; 12,10. - I (tit.); IV 
1,1. v. etiam Βυζάντιον, Βυζαντίς, Κων-
σταντίνου, Πόλις. permultis locis nomine 
Constantini omisso ή πόλις nominatur 
ita ut dubitare possis utrum ή πόλις an ή 
Πόλις scribendum sit. 

Κφο ι : insulam eorum vastat Yunus II 5,2. 
Κως: insula, classem contra earn mittit sul-

tanus II 3,4. a Turcis vastatur II 5,2. 

Λ ά ζ α ρ ο ς : 
1. Serborum princeps Georg Brankovic. 
regno expulerat eum Murat sultanus II 

7,5. regno iterum potitus rebus novis stu-
det II 8,1. ímpetu sultani exercitus per-
cellitur II 9,1. in Hungariam confugit II 
9,2 (tit.), pacem impetrai a sultano II 9,3 
(tit.); 9,6. in regnum suum revertitur II 
9,7 (tit.), in Transylvaniam confugit II 
18,1 (tit.); 18,1. a Michaele Szilágyi captus 
in vinculis tenetur II 20,1 (tit.); 20,1; 20,2. 
pecunia redimitur II 20,4 (tit.); 20,4. mo-
ritur II 20,5. 
2. Serborum princeps Lazar III. Branko-
vic. succedit Georgio Brankovic una cum 
matre II 20,5. mater eius una cum sorore 
ac fratre fugam petit II 20,7 (tit.); 20,8. 
mater eius moritur II 20,8 (tit.), solus 
regnat II 20,10. male utitur regno suo 
II 20,11. moritur II 20,12 (tit.), sultanus 
de morte eius certior fit II 21,1. sultani 
satrapa regnum eius invadit II 21,1. uxor 
eius Semendriam sultano dedit III 2,1. 
uxori eius sultanus castella dedit in Bosnia 
sita III 2,1. 

Λ α τ ί ν ο ι : cruciferi occidentales. Constan-
tinopolim ceperant I 69,1 (tit.). 

Λ ε β α δ ί α : Boeotiae oppidum, sub Helicone 
monte situm III 24,3. 

Λεκτόν : promunturium Troadis IV 12,1. 
Λεσβίο ι : Lesbi insulae incolae. eorum dux 

(Niccolò Gattilusio) Constantinopolim 
deportatur IV 12,12. 

Λέσβος: insula, a Turcis capitur ep. 9. 
expeditionem eo mittit sultanus III 10,1. 
a Turcorum·classe vastatur III 10,3 (tit.); 
10,3; 10,5. Italorum naves illinc Chium 
in insulam fugiunt III 10,4. Turcorum 
classis illinc revertitur Callipolim III 10,5; 
10,6. tota a Turcis capitur IV tit. ex-
peditionem contra earn facere parat sulta-
nus IV 10,10. causae cur ei bellum inferre 
in animo habeat sultanus IV 11,1 (tit.). 
Nicorezus (Niccolò Gattilusio) vicinam 
Asiae oram diripuerat IV 11,1. partem 
eius vastaverant Turci IV 11,3. sultanus 
ipse contra earn proficiscitur IV 11,4 (tit.), 
e regione eius in continente sultanus castra 
ponit IV 12,1. in earn traicit sultanus 
IV 12,5 (tit.), sultano se dedit IV 12,6 
(tit.). Mahmut eius res componit IV 12,11. 
eius fata IV 13,1. Venetorum contra earn 
expeditio V 7,1 (tit.); 7,1; 7,2. Veneti 
sperant earn omnem ad se in deditionem 
venturam esse V 7,6. sultani classis contra 
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Venetorum naves eo proficiscitur V 7,7 
(tit.). Venetorum naves illinc fugiunt V 
7,10 (tit.). - II 4,2. 

Λευκός : insula. Venetorum classis earn 
praetervehitur IV 16,5. 

Λήμν ιο ι : Lemni insulae incolae. qui sunt 
magistratus imperatoris, illinc fugiunt cap-
ta Constantinopoli I 75,1. eorum circa 
ducentos insulam relinquunt I 75,2. se 
Italis dedunt II 23,2. eorum nobiles cum 
Critobulo agunt de deditione III 14,1. 
eorum nobiles Critobulus legatos mittit 
ad Demetrium Palaeologum III 15,3. 
eorum populus pecuniam colligit, ut de-
dant arcem Itali III 18. 

Λήμνος : insula. Constantinus imperator 
eam praemium auxilii pollicetur Iustino 
(Giovanni Giustiniani-Longo) I 25,1. una 
cum Imbro Thasoque Critobulus eam 
dedit sultano I 75,1 (tit.); 75,1. Italorum 
naves Constantinopoli capta fugientes eo 
appellunt I 75,1. una cum Thaso sultanus 
eam dedit Dorino Mytilenarum principi 
I 75,4. ab Italis occupatur II tit. Dori-
num rursus ei praeficere in animo habet 
sultanus II 16,3. papa classem contra eam 
ceterasque Ínsulas mittit II 23,1. se dedit 
I talis II 23,2 (tit.); 23,2. praesidia ibi 
relinquit Italorum navium dux II 23,3. 
Italorum naves Thaso eo revertuntur II 
23,5; 23,6. Italorum navium dux illinc 
cum bello ibi captis Rhodum proficiscitur 
II 23,6 (bis). Critobulus facit, ut se dedat 
iterum sultano III 14,1 (tit.), sultanus eam 
atque Imbrum dat Demetrio Palaeologo 
III 14,1 (tit.); 14,2. Critobulus se Italos 
illinc expulsurum esse pollicetur Demetrio 
III 14,2. Critobulus earn appellit III 14,4. 
Critobulus ibi exspectat reditum legato-
rum III 15,3. eius arcem Critobulus in 
deditionem accipit III 18 (tit.); 18. sulta-
nus rursus eam dat Demetrio Palaeologo 
III 24,4. Venetorum naves eo confugiunt 
V 7,11. eam atque Imbrum sultanus a 
Veneris, qui eas ceperant, poscit V 15,2. — 
II 12,2; III 10,6. 

Λιβύη: pars orbis. multis gentibus eius 
urbibusque imperaverant Peloponnesii III 
23,3. Lesbii mare eius tenebant IV 13,3. 

Λ ο δ ο β ί κ ο ς : Ludovico Trevisano, a papa 
classis dux et patriarcha partium orienta-
lium nominatur 11*23,1. Lemno Rhodum 

navigat II 23,6. epistulam de Imbri dedi-
tione ad Critobulum mittit II 23,7. Crito-
bulus epistulam mittit ad eum II 23,8. 
Dorini, ducis Mytilenarum, filii foedus 
faciunt cum eo III 10,2. pars navium eius 
Mytilenas miserat III 10,4 (bis), naves eius 
Mytilenis Rhodum navigant III 10,6. in 
Italiam reverterat III 15,2. 

Λ υ γ κ ε ύ ς (Λιγγευς S): Aegypti filius. Tur-
corum sultanorum proavus I 4,2. 

Λυδο ί : regionis Asiae minoris incolae. a 
Turcis subiecti I 14,3. 

Λυκ ία : Asiae minoris regio, a Turcis per-
curritur I 14,3. 

Λωίζος : praefectus praesidiorum, quae 
Lemni ab Italis relicta erant II 23,3. 

Μάγνος : ν. Πομπήιος. 
Μ ά δ υ τ ο ς (Μάδητος S): oppidum in Cher-

soneso Thracia situm IV 14,4. 
Μάιος : mensis I 71. 
Μ α κ ε δ ό ν ε ς : Troiani belli participes IV 

11,6. 
Μ α κ ε δ ο ν ί α : regio cum Thracia in unam 

provinciam coniuncta. a Turcis capta I 
14,6; II 13,2. sultanus per earn iter facit 
II 8,2; 17,2. Hebras fi. eam interfluit II 
12.2. sales, qui fiunt Aeni, per eam 
veneunt II 12,7. oppidum Pherae in ea si-
tum III 9,10. pestilentia vastatur V 17,1; 
19.3. - II 12,2; III 1,4 (bis); IV 11,1. 

κάτω Μ α κ ε δ ο ν ί α : Macedoniae pars, quae 
ad meridiem spectat. sultanus per eam iter 
facit III 3,1. 

Μακεδών : cognomen Alexandri Magni ep. 
1; IV 4,3. 

Μ α ν τ ι ν ε ί α : oppidum Peloponnesi mariti-
mum. eo confugit Thomas Palaeologus 
III 4,5; 23,1. 

Μ α σ σ α γ ε τ α ι (Μασαγέται S): Tatari, eo-
rum rex Tomiris (Timurlenk) IV 4,3 
(tit.); 4,3. 

Μασσαλ ία : urbs Galliae Narbonnensis I 
14,15. 

Μ α τ θ α ί ο ς : v. Άσάνης. 
Μ α χ ά ο ν ε ς : Epiri gens, quae a Thucydide 

et Strabone Chaones vocatur III 16,1. 
Μ α χ ο υ μ ο ύ τ η ς : Mahmut-Paja. comes pa-

latii, a sultano iubetur oppugnare partem 
moenium Constantinopolis I 27,4. sulta-
nus eum adhortatur I 51,4. in Zagani 
locum (vezareti uzma) succedit I 77,2 
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(tit.); 77,2. sultanus eum mittit, ut oppi-
dum Aenum in deditionem accipiat II 
15,4. sultanus eum relinquit, ut Corin-
thum obsideat III 4,1. in consilium eum 
vocat sultanus de Corinthi oppugnatione 
III 6,3. Europae praefectus (beylerbeyi), 
aedes sacras condit Constantinopoli III 
12,1 (tit.); 12,1. sultanus eum mittit, ut 
Albanorum saltus praesidiis muniat III 
16,5; 16,6 (tit.), in consilium eum vocat 
sultanus de Demetrio Palaeologo III 20,3. 
Demetrium Palaeologum Mystrae obsidet 
III 20,5 (tit.); 20,5. Demetrius Mystram 
ei dedit III 20,6 (tit.); 20,6 (bis), sultanus 
eum in consilium vocat de Demetrio III 
24,4. sultanus eum praemittit contra Uzun 
Hasan IV 4,5. per insidias vulneratur IV 
5,1 (tit.); 5,1. cum Trapezuntiis de dedi-
tione agit IV 7,4; 7,6. Trapezuntem intrat 
IV 7,7 (bis), classi, quam contra Lesbum 
mittit, eum praeficit sultanus IV 11,4; 
12,1. cum Mytilenensibus agit de dedi-
tione IV 12,2. sultanus ab eo de omnibus 
rebus certior fit IV 12,5. sultanus eum 
Lesbi relinquit IV 12,8. Lesbi statum or-
dinai IV 12,11. sultanus eum in Pelopon-
nesum mittit contra Venetos IV 16,8 (tit.); 
16,8. ante Isthmum castra collocai V 1,1. 
cum Veneris pugnat V 1,2 (tit.); 1,2. 
Peloponnesum invadit V 2,1. oppidum 
Argi ei se dedit V 2,2 (tit.); 2,2. sultanus 
eum mittit contra regem Hungarorum V 
6,2. prope inimicos castra ponit V 6,3; 6,4 
(bis); 6,5. Hungarorum regem fugientem 
premit V 6,5 (tit.); 6,6; 6,7. classi, quam 
contra Venetos Lesbum mittit, sultanus 
eum praeficit V 7,7. Lesbi statum ordinat 
V 7,11. contra Albanos in montibus abdi-
tos eum mittit sultanus V 16,3. 

Μ έ γ α ρ α , τά: Megaridis oppidum, sultanus 
per id Athenas iter facit III 9,4. 

Μεθώνη: Venetorum urbs in Peloponneso 
sita. Thomae Palaeologi magistrates eo 
confugiunt III 23,2. Omer ei detrimenta 
affert IV 16,1. 

Μέλας Κόλπος : maris sinus prope Cher-
sonesum Thraciam situs II 14,1. 

Μέλας Πόντος : Pontus Euxinus. castella 
Byzantinorum ad eius oram sita Turcis se 
dedunt I 17,3. v. etiam Εύξεινος (Εύξει-
νος Πόντος), Πόντος. 

Μεσημβρ ία : oppidum ad Pontum Euxi-
num situm. Turcis se dedit I 17,3. 

Μεσοτε ί χ ιον : pars moenium Constanti-
nopolis I 26,1; 31,1. 

Μεσσην ία (Μεσηνία S): Peloponnesi regio, 
a Turcis diripitur III 5,7. 

Μεχεμέτης (Μεχέμετις): Mehmet II., Tur-
corum sultanus, filius Amuratis II. Crito-
bulus eum alloquitur in epistula dedicato-
ria ep. (tit.), primorum trium annorum 
eius res gestae I tit. amplitudo eius rerum 
gestarum I 2,3. patre mortuo imperator 
fit I 4,3. Byzantinorum legatio ad eum 
mittitur I 7,1 (tit.), eius responsum ad 
Byzantinorum legatos I 8,1 (tit.), exerci-
tum contra Constantinopolim ducit 110,1. 
praeparationes eius ad Constantinopolim 
obsidendam I 20,1; 25,1. Constantinopo-
lim oppugnat bombardis I 31,1. primum 
impetum facit in moenia Constantinopolis 
I 35,1. novam bombardae speciem invenit 
I 38,1. naves per terram intra portum 
transportât I 42,1. strategema contra Ita-
lorum naves machinatur I 44,2. depugnan-
dum esse decernit I 47,1. triarios in aciem 
educit I 57,1. partem propugnaculorum 
vacuam esse observât I 60,1. pars quam 
habet praedae I 73,1. expeditionem ducit 
contra oppidum Aenum II 14,2. Taurum 
montem exercitu transcendit IV 4,3; 4,4 
(tit.). Trapezuntis imperatori quod pre-
tium solverit pro regno eius IV 9,1. — 
permultis locis Mehmet omisso nomine 
βασιλεύς nominatur. 

Μήδοι : 
1. veteres. de imperii eorum translatione I 
3,4. 
2. aequales illius Asiae regionis incolae. 
eorum rex Uzun Hazan IV 1,7; 3,8. 
eorum regionis montes IV 4,3. 

Μικέλης : (Μικελης III 14,7 app.cr. S): 
Castrorum Veterum Lemni in insula sito-
rum praefectus Italus. arcem dedit Crito-
bulo III 18 (tit.); 18. ν. etiam Μιχαήλ. 

Μ ι τ υ λ η ν α ΐ ο ι : incolae Mitylenarum. lega-
tos mittunt ad sultanum Constantinopoli 
capta I 74,1. paenitet eos defectionis a 
Turcis III 10,7. aliis exemplo sunt severi-
tatis Turcorum III 10,8. excursionem ex 
oppido oppugnato faciunt in Turcos IV 
11,2. se dedunt sultano IV 12,7. tertiam 
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eorum partem Constantinopolim déportât 
sultanus IV 14,1. 

Μ ι τ υ λ ή ν η : urbs Lesbi insulae. a Turcis 
capta ep. 9. eius dux Dorino I. Gâtti-
lusio I 75,4 (tit.); 75,4. possessiones Gat-
tilusiorum Aeni ducum ibi sitae II 11,1. 
Francesco Gattilusio dotem eam ab impe-
ratore acceperat II 13,1. Dorino II . Gat-
tilusio eo confugit II 16,4. classem contra 
eam mittit sultanus III 10,1. a Turcis 
vastatur III 10,3 (tit.), naves miserant eo 
Itali auxilio III 10,4. naves Italorum, quae 
fugerant, eo revertuntur III 10,6. sultanus 
cur expeditionem faciat contra earn IV 
11,1 (tit.), e regione eius in continente 
sultanus castra ponit IV 12,1. Turci clas-
sem eo appellunt IV 12,1. a Turcis op-
pugnatur IV 12,2 (tit.). Turcis se dedit 
IV 12,6 (tit.). Mahmut eius res componit 

IV 12,11. eius fata IV 13,1. Venetorum 
contra earn expeditio V 7,1. Veneti eo 
appellunt V 7,2. Veneti eam ad se in 
deditionem venturam esse sperant V 7,6. 
sultanus classem eo mittit V 7,7. Vene-
torum naves speculatoriae eo confugiunt 
V 7,9. sultani classis eo advenit V 7,10; 
7,11. Mahmut e persecutione navium Ve-
netorum eo revertitur V 7,11. 

Μ ι χ α ή λ : idem qui Μικέλης. legatum ad 
eum mittit Critobulus III 14,7. 

Μ ι χ α ή λ ο ς : Michael Szilágyi, Ioannis (Já-
nos Hunyadi) uxoris frater. Lazaro (Georg 
Brankovic) insidias parat II 20,1 (tit.); 
20,2. Lazarum e custodia emittit pecunia 
accepta II 20,6. 

Μ ό λ υ β ο ς : oppidum Lesbi insulae. a Turcis 
oppugnatur III 10,3. 

Μ ο ν ε μ β α σ ί α : urbs Peloponnesi. Deme-
trius Palaeologus eo confugit III 4,5. a 
Thoma fratre ibi obsidetur III 19,3. ν. 
etiam Επίδαυρος ('Επίδαυρος ή Λιμη-
ρά). 

Μ ο χ λ ί ο ν : oppidum Peloponnesi. sultano se 
dedit III 4,4. ν. etiam Τέγεα. 

Μ υ κ ά λ η : mons in ora Asiae minoris situs 
IV 4,2. 

Μ υ ρ ι ά ν δ ρ ι ο ν : porta Constantinopolis I 
26,1; 27,4. 

Μ υ ρ ι ν ο ύ π ο λ ι ς (Μιρηνούπολις III 14,7 
bis Μιρινουπολις III 15,1 tit.; 15,1 S): 
oppidum Lemni insulae. de arcis eius de-
ditione Critobulus agit cum praefecto III 

14,7 (bis). Critobulus eo advenit III 15,1 
(tit.); 15,1. 

Μ υ σ ί α : Bulgarorum fines, per eos in Ser-
biam proficiscitur sultanus II 8,3. 

άνω Μ υ σ ί α : ea pars Bulgariae quae ad 
septentriones et occidentem spectat. con-
finis est Serbiae II 7,1. Hebras fi. ibi 
fontes suos habet II 12,2. per eam in 
Serbiam proficiscitur sultanus II 17,2. vi-
tandae pestilentiae causa sultanus eo se 
conferì V 19,3. 

Μ υ σ ο ί : 
1. veteres. incolae regionis Asiae minoris. 
in prove rbio Μυσών λεία IV 11,6. 
2. aequales. incolae regionis Asiae minoris. 
a Turcis subiecti I 14,3. 
3. aequales. Bulgari, eorum terra a Turcis 
vastata I 14,6. mukös eorum sultanus 
Constantinopolim déportât II 22,2. 

Μ υ τ ι λ η ν α ί ο ι , Μ υ τ ι λ ή ν η : ν. Μιτυλη-
ναΐοι, Μιτυλήνη. 

Μ ω ρ ά τ η ς : 
1. Murât II . Turcoram sultanus. moritur 
I 4,1 ; 4,3. Serboram regnum expugnaverat 
II 7,5 (tit.); 7,5. contra Albanos expedi-
tionem fecerat III 16,3. murum in Isthmo 
exstructum deleverat bis III 24,1. 
2. Murât Aeni oppidi praefectus II 15,5. 
3. Murât Lemni insulae praefectus. insulam 
Italis dedit II 23,2. 

Ν ά ξ ι ο ι : Naxi insulae incolae. piratas re-
ceperant II 3,5. sultani tributum pendunt 
III 10,8. 

Ν ά ξ ο ς : insula, sultanus classem contra eam 
mittit II 3,3 (tit.); 3,4. Dorino II . Gatti-
lusio eo confugit II 16,5. 

Ν α ύ π α κ τ ο ς : urbs Aetoliae ad sinum Co-
rinthiacum sita. Patrarum incolae eo con-
fugiunt III 5,2. in eius incolas impetum 
facit Omer IV 16,1. eius agrum vastat 
Omer IV 16,1. non multum abest quin 
ipsam capiat ö m e r IV 16,1. 

Ν ε μ ό π ρ ο δ ο ν : ν. Νοβόπροδον. 
Ν ι κ ό λ α ο ς : Nicolaus V. papa Romae (re 

vera Calixtus III.) , classem mittit contra 
ínsulas in Aegaeo mari sitas II 23,1. 

Ν ι κ ό π ο λ ι ς : Bulgariae urbs ad Histri ripam 
sita, eius agrum Draculis (Vlad fepe§) 
vastat IV 10,4 (tit.); 10,4. sultanus eo se 
recipit ut pestilentiam vitet V 19,4. 
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Ν ι κ ο ρ έ ζ ο ς : 
1. Niccolò I. Gattilusio (re vera frater eius 
Francesco). Lesbum ei donaverat impera-
tor IV 13,1. 
2. Niccolò II. Gattilusio. fratrem Dome-
nicum interficit atque res novas molitur 
IV 11,1. sultanus eum interficit IV 14,1. 

Ν ο β ό π ρ ο δ ο ν (Νεμόπροδον): urbs Serbiae 
(Novo Brdo). a sultano oppugnatur II 8,4 
(tit.); 8,4; 9,1. sultano se dedit II 9,5 
(tit.); 9,5. 

Ν ο τ α ρ ά ς (Νοταράς I 73,2 S): Lucas Nota-
ras, prímarius vir Byzantinorum. sultanus 
eum magni facit I 73,2. urbis praefectum 
eum facere in animo habet sultanus I 73,8. 
v. etiam I 73,10—12, ubi omisso nomine 
μέγας δοΰξ (μέγας δούκας) nominatur. 

Ξ έ ρ ξ η ς : Persarum rex. Athonem perioderai 
I 42,7. in Dorisci planitie exercitum re-
censuerat II 14,1. Hellespontum ponte 
iunxerat V 3,3. 

Ξ ύ λ ι ν η (Ξυλήνη I 27,2 S) Πύλη: porta 
Constantinopolis I 27,2; 27,3. 

" Ο μ η ρ ο ς : heroum laudator IV 11,5. 
"Ορη: v. Κελτικά. 
" Ο ρ ο ς : v. Βοός. 
Ό ρ χ ά ν η ς : Orhan, sultani patruus. mortem 

sibi consciscit Constantinopoli capta 164,1 
(tit.); 64,1. 

Π α ι α ζ ή τ η ς : Beyazit, Turcorum sultanus, 
filius Amuratis I. exercitum Hungarorum 
maxima clade affecerat I 14,15 (tit.); 14,15 
(bis), obsidionem Constantinopolis relin-
quere coactus erat I 16,10. Tamerlani (Ti-
murlenk) contra eum expeditio IV 4,3. 

Π α ί ο ν ε ς : Hungari. sultani contra eos ex-
pedi tiones ep. 10. expeditionem contra eos 
ducere voluerat Murat sultanus I 8,3. a 
Beyazit sultano magna clade affecti erant 
I 14,15 (tit.), eorum rex (Sigismund) auc-
tore Byzantii imperatore expeditionem 
contra Beyazit sultanum duxerat I 14,15. 
Johannes (János Hunyadi), eorum dux, 
contra Murat sultanum arma moverat I 
14,17. idem Draculim (Vlad Jepe§) eiusque 
fratrem regno Valachorum expulerat IV 
10,2. eorum rex (Sigismund) Constantino-
poli obsessae subvenerat I 16,10. eorum 

rex (László V.) cum Serborum duce de 
foedere egerat II 6,1; 8,1. bellum contra 
eos molitur sultanus II 6,3; 7,6. Hister 
fl. eorum terrain a Serborum finibus dis-
cernit II 7,1; 7,2. Hister fl. eorum terram 
perfluit II 7,1. Serborum dux Lazarus 
(Georg Brankovic) ad eos confugerat II 
7,5. idem iterum ad eos confugit II 9,2. 
eorum oppidum Singidunum (Belgrad) 
obsidetur a sultano II 17,2 (bis), eorum 
dux Johannes (János Hunyadi) Singiduno 
obsesso subvenit II 18,4. fortiter pugnant 
II 18,7 (bis), vincuntur a Turcis II 18,7. 
iterum fortiter pugnant II 19,2 (bis). 
Turcos in fugam coniciunt II 19,3 (tit.); 
19,3 (bis), vincuntur et iterum obsidione 
premuntur II 19,4 (tit.), multos eorum 
sultanus Constantinopolim déportât II 
22,2. Draculis (Vlad T e P e § ) ad eos con-
fugit IV 10,9. eorum rex (Matthias Cor-
vinus) belli societatem habet cum Bosniis 

IV 15,2. Bosniorum urbs Iaïtza eorum 
terrae confinis IV 15,10; V 4,2. eorum rex 
(Matthias Corvinus) urbem Iai'tzam capit 
V 4,1 (tit.); 4,1. expeditionem in Hunga-
rorum fines praeparat sultanus V 5,1. 
sultanus contra eos proficiscitur V 5,2 
(tit.). Iai'tzam fortiter defendunt V 5,5; 
5,6 (ter); 5,9; 5,10. eorum fines invadere 
in animo habet sultanus V 5,12. eorum 
rex (Matthias Corvinus) contra sultanum 
proficiscitur V 6,1 (tit.); 6,1; 6,2; 6,3. 
Mahmut impetum facere vult in castra 
eorum V 6,4. eorum rex legatum mittit 
suis Iaïtzae a Turcis obsessis V 6,5. idem 
in fugam se conicit V 6,5 (tit.), eorum 
terram vastat sultanus V 6,9. Albanorum 
dux foedus init cum lis V 16,1. 
Π α ί ω ν : V 5,8. 

Π α ί ο ν ε ς οί έ ν τ ό ς Σ ά ο υ : I 14,7. idem 
quod Δαλμάται, idem quod Βόστροι IV 
15,1. 

Π α λ α ι ο λ ό γ ο ι : stirps Byzantina I 71. 
Π α λ α ι ό ν Κ ά σ τ ρ ο ν : castellum Lemni in 

insula situm. ad eius praefectum legatum 
mittit Critobulus III 14,7. deditur Crito-
bulo III 18 (tit.); 18. 

Π α λ α μ ή δ η ς (Παλαμήδηςό Γατελιούζεω): 
Palamede Gattilusio, dux Aeni. Imbro a 
sultano praeficitur I 75,4 (tit.); 75,4. ad 
sultanum legatum mittit I 75,4. eius testa-
mentum II 11,1. - II 13,2; III 24,6. 
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Π α λ α π ά ν ο ς : Balaban, Albaniae satrapa. 
ab Albanis pugna interficitur V 16,1. 

Παλτόγλης : Baltaoglu, satrapa Callipolis 
atque Turcorum navium dux. classem 
contra Constantinopolim ducit 122,1. bel-
fum navale contra Constantinopolim ad-
ministrât I 28,1. Principum insulam capit 
I 33,1 (tit.); 33,1. depugnare cum Byzan-
tinorum navibus iubetur a sultano I 37,1. 
impetum facit in catenam atque Byzanti-
norum naves I 37,3 (tit.); 37,3. exire 
contra tres Italorum naves iubetur a sultano 
I 39,2. impetum facit in Italorum naves 
I 40,1; 40,3. vulneratur I 41,3. sultanus 
ei graviter irascitur I 41,3 (bis). 

Π α μ φ υ λ ί α : Asiae minoris regio, a Turcis 
percurritur I 14,3. 

Πάρος : insula, classem contra eam mittit 
sultanus II 3,4. 

Π ά τ ρ α ι : urbs Achaiae. a sultano capitur 
ep. 5—15 (p. 6,24). contra eam proficisci-
tur sultanus III 5,1 (tit.); 5,1. eius incolae 
fugiunt III 5,2. eius arcem obsidet sulta-
nus III 5,3. Veneti expeditionem contra 
eam faciunt V 13,1 (tit.); 13,1. 

Π α τ ρ ε ί ς : Patrarum incolae. urbem relin-
quunt appropinquante sultano III 5,2 (tit.), 
eorum arx sultano se dedit III 5,4 (tit.), 
sultanus eis beneficia offert III 5,5. 

Π α φ λ α γ ό ν ε ς : regionis Asiae minoris in-
colae. a Turcis subiecti I 14,3. per eorum 
fines Sinopem proficiscitur sultanus IV 3,2. 

Π α φ λ α γ ο ν ί α (Παφλαγονία S): Asiae mi-
noris regio, eius urbs Amastris III 11,2. 

Π α χ ε ΐ α 'Ακτή : promunturium prope Ae-
num situm II 14,1. 

Π ε ί ρ ι ν θ ο ς : Thraciae oppidum ad Propon-
tidem situm (Ηράκλεια), a Byzantinis ad 
Turcos deficit I 17,3. 

Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ι ο ι : 
1. veteres. participes fuerant belli Troiani 
IV 11,6. 
2. aequales. legatos mittunt ad sultanum 
expugnata Constantinopoli I 74,1. bellum 
quod facit contra eos sultanus III tit. 
sultanus timet, ne saltus Cithaeronis occu-
pent III 3,5. eorum captivos Constantino-
polim ducit sultanus III 11,1. eorum prin-
cipibus iratus est sultanus III 19,6. inimi-
citiae eorum cum Demetrio Palaeologo 
III 20,4. contra eos res novas molientes 
exercitum ducit Mahmut V 2,1. eorum 

captivos Mahmut secum ducit Constanti-
nopolim V 2,3. eorum captivos interficit 
sultanus V 2,4. eorum nonnulli ad Venetos 
transierant V 13,1. 

Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ς : sultani contra eam expe-
ditiones ep. 6. clades quas Veneti ibi 
accipiunt ep. 12. illinc auxilium petunt in-
colae Constantinopolis I 19. tributum 
promissum exigit sultanus ab eius princi-
pibus III 1,1. Albani ibi habitantes re-
bellionem fecerant Constantinopoli capta 
III 1,1. eius principes tributum promise-
rant sultano pro auxilio contra Albanos 
III 1,1 (bis), causae cur expeditionem 
contra eam fecerit sultanus III 1,2 (tit.), 
aeger est certantibus inter se principibus 
III 1,3. sultanus timet ne ingrediantur 
eam Itali III 1,4; 20,1. sultani legati illinc 
revertuntur III 1,5. sultanus expeditionem 
contra earn facere consilium capit III 1,5 
(bis), contra eam proficiscitur sultanus III 

3.1 (tit.), eius principum legatos frustra 
exspectat in Thessalia sultanus III 3,2; 3,4. 
interiorem eius partem invadit sultanus III 
4.2 (tit.); 4,3. eius principes fugam petunt 
III 4,5. in Venetorum urbes in ea sitas 
confugiunt Patrarum incolae III 5,2. eam 
totam se expugnaturum esse sperat sulta-
nus III 6,8. tertiam partem eius dedunt 
principes sultano III 7,8 (bis), eius res 
componit sultanus III 9,3. Critobulus eo 
ad Demetrium Palaeologum legatos mittit 
III 15,3. causae cur iterum expeditionem 
faciat contra eam sultanus III 19,1 (tit.), 
bellum ineunt inter se eius principes III 
19,1. eam sultano obtulisse dicitur Deme-
trius III 19,5. proficiscitur iterum contra 
eam sultanus III 20,1 (tit.); 20,1. inte-
riorem eius partem intrat sultanus III 22,5 
(tit.); 23,1. Thomas spem habet eo re-
deundi III 23,2. eius satrapa Omer (Ama-
res) IV 16,1; V 13,2. Venetorum urbes ibi 
sitas damno afficit Omer IV 16,1. classem 
contra eam mittunt Veneti IV 16,3; 16,4 
(tit.), eam subigere omnem volunt Veneti 
IV 16,5. eius isthmum muro muniunt 
Veneti IV 16,6 (tit.), omnis suspenso 
animo exspectat belli finem IV 16,6. Al-
banorum ibi habitantium nonnullos secum 
habet ömer IV 16,7. sultanus certior fit 
de Venetorum contra earn expeditione IV 
16,8. exercitum Mahmut duce eo mittit 
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sultanus contra Venetos IV 16,8 (tit.); 
16,8. Mahmut eo pervenit V 1,1. interio-
rem eius partem invadit Mahmut V 2,1. 
eius res componit Mahmut V 2,3. — I 
14,7; III 3,7; 5,6; 8; IV 16,2; 16,5. v. 
etiam Πέλοψ. 

Πέλοψ: Tantali filius. ή (τού) Πέλοπος 
(χώρα): Peloponnesus, earn vectigalem 
sibi facit sultanus ep. 5—15 (p. 6,27). De-
metrius Palaeologus earn dedit sultano III 
20,4. omnem earn subigit sultanus III 22, 
6. Thomas Palaeologus spem habet earn 
repugnaturam esse III 23,2. omnem fere 
tenet sultanus III 23,2. eius laudes III 
23,3; 24,1. 

Π ε λ ω γ ρ ά δ ο ν : Singidunum (Belgrad), urbs 
Hungarorum. expeditionem eo facit sulta-
nus II 17,1 (tit.), eius situs II 17,2 (tit.); 
17,2. sultanus earn obsidet II 17,2 (tit.), 
praefectus eius Michael Szilágyi II 20,2. 
in vinculis ibi tenetur Lazarus (Georg 
Brankovic) a Michaele praefecto II 20,3. 

Π ε ρ ί β λ ε π τ ο ς : monasterium intra muros 
Constantinopolis situm. ibi Argorum ín-
colas deportatos collocai sultanus V 2,4. 

Περ ικλής : Xanthippi filius (re vera The-
mistocles) I 72,1. 

Π έ ρ ι ν θ ο ς : v. Πείρινθος. 
Π ε ρ ί π α τ ο ς : philosophorum schola (i.e. 

ars logica), sultanus ei operam dat I 5,2; 
V 10,4. Georgius Amirutzes in ea excellit 
IV 9,2. 

Περσα ι : 
1. veteres. eorum duces regesque exsuperat 
sultanus ep. 1; V 3,2. de imperio eorum 
translatione I 3,4. eorum gentes regiae I 
4,2. ceterae eorum gentes I 4,2. Darius 
eorum rex IV 4,3. 
2. aequales. eorum viri litteris eruditi for-
tasse Critobulum praestabunt in historia 
scribenda ep. 3 (bis), eorum philoso-
phiae operam dat sultanus I 5,2; V 10,4. 
philosophorum Graecorum opera, quae in 
eorum linguam versa sunt I 5,2. magistris 
eorum viris doctis utitur sultanus I 5,2. 
eorum rex legatos mittit ad sultanum Con-
stantinopoli capta· I 74,2. 

Π ε ρ σ ε ϊ δ α ι : Persei proles, ex iis Persarum 
reges deligebantur I 4,2. ex Aegypto in 
Persiam migraverant I 4,2. 

Περσεύς : auctor gentis Persarum 14,2 (tit.); 
4,2. 

Περσ ί ς : Asiae regio 14,2. 
Πηνε ιός : Thessaliae fl. Ill 3,4. 
Π λ α τ α ι ί ς : urbis Plataearum regio III 3,5; 

9,7. 
Πόλ ι ς : Constantinopolis. eius expugnatio 

ep. 5. aedificia, quae sultanus ibi exstruit 
ep. 13. imperatoris sedes opportuna, ut 
Turcis iniurias faciat 16,2. eius obsidionem 
in animo habet sultanus I 6,3; 13,1; 13,3; 
13.4. contionem habet sultanus de bello 
contra eam faciendo I 14,1 (tit.), ager eius 
a Turcis vastatur I 17,3 (tit.); 17,3 (bis); 
26,3. sultanus contra eam proficiscitur I 
22,1 (tit.). Giovanni Giustiniani eo advenit 
I 25,1 (tit.), eius moenium partes satrapis 
attribuit sultanus, ut eas oppugnent I 27,2 
(bis), ante eius moenia captivos interficit 
sultanus 132,2. portum eius capere molitur 
sultanus 137,2. tres naves onerarias auxilio 
miserat ei papa Romae I 39,1. ostenta 
atque prodigia eius calamitatum I 45,1. 
eius expugnatio I 60,2 (tit.), eius direptio 
I 60,4 (tit.); 67,1; 67,2. sultanus eam 
intrat I 68,1 (tit.); 68,1. eius expugnatio 
prima a Latinis I 69,1 (tit.), de eius for-
tuna lamentatio I 69,2 (tit.), naves a papa 
auxilio ei missa sero adveniunt I 70,1 (bis), 
bellum contra eam providerat Constanti-
nus I 72,1. in ultimis verbis eam nominat 
Constantinus I 72,2. sultanus eam civibus 
frequentare atque aedificiis ornare curat I 
73,4 (tit.); 73,6; II 10,1 (tit.); 10,1 (bis); 
10,2; 10,3; III 17,4; 17,4 (tit.); IV 9,4; 
10,1; 12,12. praefectus eius nominatur 
Siileyman I 73,14. magistratus insularum 
de eius expugnatione certiores fiunt I 75,1. 
Italorum naves illinc fugerant I 75,1. Tur-
corum classis illinc revertitur Callipolim I 

75.5. Halil bellum contra eam dissuaserat 
sultano I 76,2. sultanus, cum eius res or-
dinavisset, in Asiam traicit II 3,1. sultani 
exercitus in eius suburbiis hieme opprimi-
tur II 14,2. exercitus illinc profectus die 
quarto Cypsela advenit II 14,3. pestilentia 
liberata V 19,4. eius incolae (οί τής Πό-
λεως): I 7,1; 18,1; 36,2; (oí έκ της Πό-
λεως): I 25,5; (οί έν τη Πόλει): I 32,2; 
45,1. v. etiam Βιιζάντιον, Βυζαντίς, Κων-
σταντίνου, Κωνσταντινούπολις. 

Π ο μ π ή ι ο ς (Μάγνος Πομπήιος IV 4,3): 
Cn. Pompeius Magnus I 5,1; IV 4,3 (bis). 
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Πόντος : Pontus Euxinus. eius orae pars, 
quae ad orientem spectat IV 3,8. — IV 
14,3 (tit.), v. etiam Εύξεινος, Μέλας 
Πόντος. 

Π ο ρ θ μ ό ς : ν. Έλλησποντικός. 
Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο ς : nomen Constantini 

Porphyrogeniti, quod fert palatium Con-
stantinopolis I 27,3. 

Π ρ ί γ κ ι π ο ς (Πρίγγιπος S), ή: insula in 
Propontide sita, a Turcis expugnatur I 
33,1 (tit.); 33,1. 

Π ρ ο π ο ν τ ί ς : mare inter Hellespontum et 
Bosporum situm. eius ora pestilentia vasta-
tur V 17,1. 

Π ρ ο υ σ ί ο υ (sc. πόλις): Prusa (Bursa), Bi-
thyniae urbs. caput imperii Turcorum con-
stituitur I 14,4. sultanus ibi parentalia facit 
atque Asiae res ordinai II 3,1. incolae 
Constantinopolis in hanc urbem aliasque 
dispersi sunt III 17,3. exercitum ibi col-
ligit sultanus IV 3,1. exercitum ibi dimittit 
sultanus IV 8,5. pestilentia vastatur V 
17,1. 

Π τ ο λ ε μ α ί ο ς : Claudius Ptolemaeus mathe-
maticus. geographiae eius singulas tabulas 
in unam componit Georgius Amirutzes 
iussu sultani V 10,5 (tit.); 10,5; 10,8. 

Π ΰ λ α ι : 
1. portae Constantinopolis. Πΰλαι του 
'Ρωμανού: prope earn portam castra po-
nit sultanus I 23,1. v. etiam Βασιλικού 
Πΰλαι, Ευγενίου Πΰλαι, Μυριάνδριον, 
Ξυλίνη Πΰλη, Χαρισοΰς Πΰλη, Χρυσέα 
(Χρυσέας Πΰλαι). 
2. Thermopylae III 3,4. 

Π υ ρ η ν α ί ο ι (Πυριναιοι S): gentes quae Py-
renaeos saltus incolunt I 14,15. 

'Ράδος(Όράδοςep . 8Τ) : RadueelFrumos, 
Valachorum princeps, a sultano in locum 
fratris eius substituitur ep. 8; IV 10,7; 
10,10. 

' Ρ η γ ί ο υ κόλπος : Biiyük Çekmece, Pro-
pontidis sinus II 10,1. 

' Ρ ή ν ε ι α : insula prope Delum sita, sultanus 
classem contra earn aliasque Ínsulas mittit 
II 3,4. 

' Ρήνος : Rhenus fi. I 14,15. 
' Ρ ί ο ν ('Ρίον το Άχαϊκόν IV 16,5) fPoíov 

S): Achaiae promunturium III 5,6; IV 
16,5. 

' Ρ ί ο ν ('Ροΐον S) το Τρωϊκόν: Troadis pro-
munturium, idem quod 'Ροίτειον II 4,1. 

' Ρ ό δ ι ο ι : Rhodi insulae incolae. foedus fa-
cere cum sultano nolunt II 3,5. 

'Ρόδος : insula, ibi Giovanni Giustiniani 
adversariis quibusdam insidiatus erat I 
25,1. contra Ínsulas prope eam sitas clas-
sem mittit sultanus II 3,3 (tit.); 3,4. Italo-
rum classis eo advenit II 33,2. Lodovicus 
Lemno eo revertitur II 23,6. Contus cum 
navibus suis Imbro eo revertitur II 23,8. 
Sergius cum navibus suis Lesbo eo rever-
titur III 10,6. eius princeps est Grandis 
Magister ordinis Johannitorum III 15,2. 

' Ρ ο ί τ ε ι ο ν : ν. 'Ρίον το Τρωϊκόν. 
' Ρ ω μ α ί ο ι : 

1. veteres, Romani, eorum duces et im-
peratores exsuperat sultanus ep. 1; V 3,2. 
eorum res gestae I 1,3. imperii in eos trans-
latio I 3,4. laudat eos Josephus Flavius I 
3,8. Hierosolyma ab eis capta I 68,8 (bis), 
eorum viri rei militaris peritissimi III 23,3. 
Taurum montem traiecerant IV 4,3 (bis). 
2. aequales, Byzantini. Turcorum contra 
eos bellum ep. 5. eorum imperium a 
Turcis debellatum I 1,3; 2,1. imperium 
amittunt I 3,5. eorum imperator Constan-
tinus XI . foedus facit cum sultano I 5,3 
(tit.); 5,3. eorum imperator saepe damna 
dederat Turcis I 6,2. eorum legatos allo-
quitur sultanus I 8,1. ad eorum duces 
legati revertuntur I 9,1. bellum eis inferre 
in animo habet sultanus I 13,1. eorum 
imperium evertere semper studebant Turci 
I 14,2. mare etiam tenebant I 14,4. Turcis 
resistebant I 14,9. eorum castella, quae 
extra Constantinopolim sita sunt, capiunt 
Turci I 17,3 (bis), terret eos Turcorum 
classis I 22,3. se praeparant ad bellum I 

24.1. belli contra eos incepti certior factus 
auxilium fert Giovanni Giustiniani I 25,1 
(bis), legatos ad eos mittit sultanus I 26,1. 
ne Constantinopolim dedant recusant I 
26.2. operam dant ut moenia concussa 
reficiant I 34,1. eorum manus una cum 
Giovanni Giustiniani pugnat I 36,1. Tur-
cos a moenibus repellunt I 36,2. naves 
longas eis mittere in animo habet papa I 
39,1. spem exiguam ducunt e pugna navali 
I 41,5. perterrentur navibus in Crysoceras 
transportais I 43,1. naves Turcorum a 
moenibus prohibere conantur I 44,3. 
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eorum caput laudibus extollit sultanus I 
48,5. de Turcorum silentio sententias ex-
ponunt I 53. forti ter pugnant I 55,2. 
Turcos repellunt I 55,4; 56,4; 57,1; 58,1. 
fato fit, ut in servitutem ducantur I 58,3. 
manus eorum una cum imperatore ulti-
mum proelium pugnat I 59. a moenibus 
propulsantur I 60,2. pars eorum nondum 
animadvertit urbem esse captam I 63,1. 
eorum manus ad Portam Regiam trucida-
tur I 65. numerus eorum qui occisi vel 
capti sunt I 67,4 (tit.); 67,4. eorum an-
norum numerario I 71. invident eorum 
principibus Turci I 73,9. eorum primus 
Lucas Notaras I 73,12. clam cum eis ege-
rat Halil I 76,2. eorum genere est Mahmut 
I 77,2. eorum captivi mercede conducun-
tur II 1,3. urbs Aenus ab eorum impera-
toribus iterum incolis implebatur II 12,8. 
eorum imperator urbem Aenum Francesco 
Gattilusio dotem dederat II 13,1; IV 13,1. 
Peloponnesi Imperium diu obtinebant III 
24,1 (bis), eorum gens regia Comnenorum 
IV 1,4. 

' Ρ ω μ α ϊ κ ό ς : de navibus Byzantinorum I 
65. 

' Ρ ω μ α ν ό ς : v. Πΰλαι too 'Ρωμανοΰ. 
'Ρώμη: a Celtis et Gothis capta I 68,7 (tit.); 

68,7. sedes est papae I 19; 39,1; 70,1; II 
23,1; III 10,2. 

Σ α μ ά ν δ ρ ι α : Semendria (Smederevo), Ser-
biae urbs ad Histri ripam sita, earn prae-
sidiis munit Lazarus (Georg Brankovic) II 
9,2. eo revertitur Lazarus II 20,1. Lazari 
filius ibi régnât II 20,10. obsidetur a 
Turcis II 21,3. se dedit sultano III 2,1 
(tit.); 2,1 (bis). 

Σ ά μ ι ο ς Ά λ ή ς : Ali Bistami, satrapa Lesbi 
IV 12,11. 

Σαμόθρς ικες : Samothraciae insulae inco-
lae. Constantinopolim deportantur III 
17,4. 

Σ α μ ο θ ρ ά κ η : insula, ab Italis occupatur II 
tit. Dorinus, Palamedis filius, earn habet 
II 11,1. Dorinus ibi hiemem transigere in 
animo habebat II 15,3. navem eo mittit 
Yunus II 16,1. Dorinus illinc profectus 
Adrianopolim venit II 16,3. Dorinum rur-
sus ei praeficere vult sultanus II 16,3. 
eius incolae Constantinopolim deportan-

tur III 17,4 (tit.), sultanus ei Demetrium 
Palaeologum praeficit III 24,4. 

Σάος : fluvius, qui in Histrum effunditur I 
14,7 (bis); II 17,2; IV 15,1. 

Σ α ρ α τ ζ ί α ς : Saruca, exercitus Turcorum 
dux. mediam partem moenium Constanti-
nopolis oppugnai I 27,5. sultanus eum ad-
hortatur I 51,5. 

Σ έ ρ γ ι ο ς : dux classis Italorum, quam Ludo-
vico Trevisano Lesbum praemiserat III 
10,4; 10,6. 

Σ η λ υ β ρ ί α (Συλληβρία S): Thraciae urbs ad 
oram Propontidis sita, eius ager vastatur 
a Turcis I 17,3. 

Σ η σ τ ό ς (Σειστός S): urbs ad litus Hel-
lespont! sita II 4,1. 

Σ ι ν ώ π η (Συνώπη IV 3,3 tit. Sac; Συνόπη 
IV 3,7 tit. S): urbs Paphlagoniae ad oram 
Ponti sita, se dedit sultano ep. 7; IV tit. 
bellum parat contra earn sultanus IV 1,1. 
contra earn proficiscitur sultanus IV 2,1 
(tit.), eo advenit sultanus IV 3,3 (tit.); 3,3. 
eius ducis remuneratio IV 3,7 (tit.); 3,7. 
causae cur earn ceperit sultanus IV 3,8 
(tit.); 3,8 (bis). - I 14,3; IV 4,1; 4,2; 
9,1. 

Σ κ η π ί ω ν : P. Cornelius Scipio Africanus 
maior et P. Cornelius Scipio Aemilianus 
Africanus minor. Carthaginem ceperant I 
68,6. 

Σ κ ό π ι α , τά: urbs Macedoniae. eius satra-
piam sultanus dedit Ismail Sinopae principi 
IV 3,7. 

Σ κ ύ θ α ι : Mongoli, eorum rex Tomiris (Ti-
murlenk) IV 4,3 (tit.); 4,3. 

Σ κ ύ θ η ς : Mongolus. de Timurlenk I 14,16. 
Σ κ υ θ ι κ ή : regio quae nunc Dobrudscha no-

minatur. ibi Hister in Pontum effunditur 
II 7,1. 

Σκύλλα : V 3,2. 
Σ ο υ λ α ϊ μ ά ν η ς : Siileyman, praefectus Con-

stantinopolis I 73,14. 
Σ ο φ ί α : 

1. templum Constantinopolis maximum, 
eo confugiunt multi homines in urbis ex-
pugnatione I 66,2. 
2. urbs Bulgariae. per earn Singidunum 
proficiscitur sultanus II 17,2. 

Σ π ά ρ τ η (Σπάρτιν p. 6,23 S): urbs Pelo-
ponnesi (Mystras). a sultano capi tur ep. 
5—15 (p. 6,23). illinc a Demetrio Palae-
ologo Corinthum mittitur Asanes III 7,4. 
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eo se recipit Demetrius III 20,3. a Mahmut-
Pa$a ibi exercitu cingitur Demetrius III 
20,5 (tit.); 20,5 (bis). Demetrius earn dedit 
sultano III 20,6 (tit., bis), illinc proficisci-
tur sultanus III 21,1 (tit.), eius mons III 
21 ,1; 22 ,1 . 

Σ π ε ρ χ ε ι ό ς : Thessaliae fl. Ill 3,4. 
Σ τ ε ν ϊ τ α ι : qui circa portum Constantino-

polis habitabant I 73,5. 
Σ τ ε ν τ ο ρ ί ς : Thraciae lacus prope Aenum 

urbem situs II 12,6. 
Σ τ έ φ α ν ο ς : filius Serborum principis Georg 

Brankovic. a novis rebus alienus II 20,10. 
Στήλαι , αί (sc. Ηράκλειοι): ep. 3. 
Στοά : philosophorum schola (i. e. ars lo-

gica). sultanus ei operam dat I 5,2; V 10,3. 
Georgius Amirutzes in ea excellit IV 9,2. 

Σ τ ο υ δ ί ο υ φ ρ ο ύ ρ ι ο ν : castellum prope 
Constantinopolim situm. a sultano ex-
pugnatur I 32,2 (tit.); 32,2. 

Στρυμών : Thraciae fl. Ill 3,1; 3,2. terram 
ibi sitam sultanus dat Trapezuntis impera-
tori IV 9,1. 

Σ υ μ π λ η γ ά δ ε ς , αί: Bosporus ita a maiori-
bus appellatili I 10,3. 

Σ υ ρ ί α : classem Lesbiorum timet IV 13,3 
(bis). 

Τ α υ λ ά ν τ ι ο ι : Epiri gens III 16,1. 
Ταύρος : Asiae minoris mons. illinc profecti 

erant Turci I 14,3. sultanus eo advenit IV 
4,1 (tit.); 4,1. de eius situ et magni-
tudine IV 4,2. qui eum cum exercitu 
transgressi sint IV 4,3 (tit.), sultanus eum 
traicit IV 4,4 (tit.); 6,1. de eius asperitate 
IV 4,7. celerrime eum traicit sultanus IV 
4,8 (tit.), in eius transgressione quomodo 
exercitum exstruxerit sultanus IV 4,9 (tit.), 
iterum eum traicit sultanus IV 8,5. — I 
14,3. 

Τέαρος : Thraciae fl., qui in Hebrum fl. 
effunditur II 12,2. eius cursus II 12,3 (tit.); 
12,3. 

Τέγεα (Τέγεια p. 6,24 Sac): oppidum in 
Arcadia situm. subigitur a sultano ep. 
5 - 1 5 (p. 6,24); III 4,4 (tit.); 4,4; 4,5. 
praesidia ibi relinquit sultanus III 5,1. 
v. etiam Μοχλίον. 

Τεμήρης : Timurlenk, Mongolorum dux. 
Constantinopolim obsidione eximit I 16, 
10. v. etiam Τόμηρις. 

Τένεδος : insula II 4,1; V 7,8 (bis); 7,9 (tit.). 
Τήνος: insula. Dorino II. Gattilusio ibi 

principis filiam in matrimonium ducit II 
16,4. 

Τ ι γ ρ α ν ό κ ε ρ τ α , τά: caput imperii Turc-
menorum, cui imperat Uzun Hasan, sul-
tanus eo iter facit IV 4,5; 6,1. - IV 1,7; 
3,8. 

Τ ό μ η ρ ι ς (Τεμήρης I 14,16 Sac, Τόμιρις IV 
4,3 tit.; 4,3): Timurlenk, Mongolorum 
dux. a Byzantinis instigatus, ut Turcis 
bellum inferret I 14,16. Uzun Hasan eius 
progenies IV 1,7. Taurum montem traie-
cerat IV 4,3 (tit.); 4,3. v. etiam Τεμήρης. 

Τ ρ α π ε ζ ο ύ ν τ ι ο ι : Trapezuntis incolae. ob-
sidione cinguntur a Turcis IV 7,1. 

Τ ρ α π ε ζ ο ϋ ς : urbs ad Pontum sita, se dedit 
sultano ep. 7; IV tit. exercitum classemque 
contra earn praeparat sultanus IV 1,1. de 
eius historia et potestate IV 1,2. contra 
earn proficiscitur sultanus IV 2,1 (tit.), 
classem eo praemittit sultanus IV 4,1. eius 
imperator affinitatem habet cum Uzun 
Hasan IV 4,4. earn subigere vult Uzun 
Hasan IV 4,4. classis sultani eo advenit 
IV 7,1 (tit.); 7,1. sultanus eo advenit IV 
7,6 (tit.), se dedit Mahmut IV 7,7 (tit.), 
eius imperator sultano ad pedes procumbit 
IV 7,8. sultanus earn intrat IV 8,1 (tit.), 
pueros illinc colligit sultanus IV 8,2 (tit.). 
Kasim ei satrapam praeficit sultanus IV 
8.3. terra quam dedit sultanus eius im-
peratori IV 9,1 (tit.); 9,1 (bis). - IV 3,8. 

Τρ ιβαλλ ί ς : Serborum terra, pars eius a 
sultano vastatur II 19,7. 

Τρ ιβαλλο ί : Serbi, subiguntur a sultano ep. 
5; II tit. a Turcis prostrati erant I 14,6. 
legatos mittunt ad sultanum expugnata 
Constantinopoli I 74,1. causae cur sulta-
nus bellum eis intulerit II 6,1 (tit.); 6,1. 
eorum dux cupidus rerum novarum II 6,1. 
de terrae eorum situ II 7,1 (tit.); 7,1; 7,2. 
de eorum terrae fertilitate II 7,2 (tit.); 
7.4. eorum terra a Murat sultano subacta 
II 7,5 (tit.), sultani contra eos expeditio 
II 8,2 (tit.), terram eorum vastat sultanus 
II 8,3 (tit.); 8,3. urbs quae eorum lingua 
Νοβόπροδον vocatur II 8,4. eorum dux 
Georg Brankovic II 9,1. iterum eorum 
terram invadit sultanus II 17,2. eorum dux 
se in fugam dat II 18,1. eorum dux 
revertitur II 20,1. eorum imperium recipit 
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Lazar III. Brankovic II 20,10. res eorum 
perturbatae II 20,11. terram eorum vastat 
sultani satrapa II 21,2. multos eorum sul-
tanus Constantinopolim déportât II 22, 
2. - IV 3,7; 15,2. 

Τρο ία : urbs Asiae minons, a Graecis ex-
pugnata I 68,4 (tit.); 68,4. sultanus eius 
reliquias visit IV 11,5 (tit.); 11,5. v. etiam 
"Ιλιον. 
Τρωικός : v. 'Ρίον. 

"Υδατα: v. Ψυχρά. 

Φερα ί : Macedoniae urbs III 9,10. 
Φ θ ι ώ τ ι ς (Φθιότις S): Thessaliae regio III 

3,4. 
Φ ι λ α ν θ ρ ω π η ν ό ς (Φιλανθρωπινός S): 

proavus Mahmut pasiae I 77,2. 
Φ ι λ ί π π ο υ (sc. πόλις): Thraciae urbs. in-

colae Constantinopolis in hanc urbem 
aliasque dispersi sunt III 17,3. 

Φρύγες : Phrygiae incolae. a Turcis subiecti 
I 14,3. 

άνω Φ ρ υ γ ί α : Phrygiae pars quae ad orien-
tem spectat. a Turcmenorum duce Kara-
man regnatur I 5,3. a Turcis vastatur I 
14,3. 

κ ά τ ω Φ ρ υ γ ί α : Phrygiae pars quae ad oc-
cidentem spectat IV 11,4. 

Φ ώ κ α ι α (Φώκαια ή Νέα): urbs Asiae mi-
noris. se dedit Turcis II 5,3 (tit.); 5,3. 
Turcorum praesidia ibi relinquuntur II 
5,4. 

Φωκε ί ς : urbium Phocaeae Novae et Pho-
caeae Veteris in Asia minore sitarum in-
colae. subiguntur a sultano ep. 5. a sultano 
Constantinopolim deportantur III 17,4 
(tit.); 17,4. 

Φωκίς : Graeciae regio III 3,5. 

Χαλήλης: Halil, sultani vizirorum supre-
mus (veziri azam). una cum sultano ex-
plorât moenia Constantinopolis I 26,3. 
mediam partem moenium Constantinopo-
lis oppugnai I 27,5. sultanus eum ad-
hortatur I 51,5. sultanus eum necari iubet 
I 76,1 (tit.); 76,1. successor eius tshak 
constituitur I 76,3 (tit.). 

Χαλκί ς : urbs in insula Euboea sita, sulta-
nus eam invisit III 9,8. 

Χάλυβες : regionis Asiae minoris incolae. 
a Turcis subiecti I 14,3. 

Χ α μ ο υ ζ ά ς : 
1. Hamza, sultani sodalis. classi et satra-
piae Callipolis praeficitur I 41,4. Constan-
tinopolis moenia maritima oppugnare a 
sultano iubetur I 51,1. in portum Con-
stantinopolis irrumpit I 65. Critobulus ad 
eum legatum mittit I 75,3. Asiae praefec-
tus (beylerbeyi) constituitur II 3,2. 
2. Hamza, Thessaliae praefectus. Mahmut 
eum ad Demetrium Palaeologum mittit 
III 20,6. 

Χάονες : ν. Μαχάονες. 
Χ α ρ ι σ ο ϋ ς Πύλη: porta Constantinopolis 

I 27,3. 
Χ ά ρ υ β δ ι ς (dativus Χάρυβδη S): V 3,2. 
Χασάνης : Uzun Hasan, Turcmenorum 

dux. cum Trapezuntis imperatori affinitate 
coniunctus IV 1,7. ne Sinopem suam 
faciat, timet sultanus IV 3,8. exercitum 
colligit contra sultanum, ne Trapezuntem 
capiat IV 4,4 (tit.); 4,4. sedes regni eius 
petit sultanus IV 4,5. sultani adventu per-
territus matrem ad eum mittit IV 6,2 
(tit.); 6,2. ad foedus cum eo faciendum 
promptus sultanus IV 6,3. foedus cum eo 
facit sultanus IV 8,4 (tit., bis). 

Χέμμ ι ς (Χέμις S): Aegypti urbs in The-
baide sita I 4,2. 

Χ ε ρ ρ ό ν η σ ο ς (sc. Θρςικική) (Χερόννησος 
ep. 13 Τ; I 14,5; IV 11,1 S; Χερόνησος 
14,3 S ante corr.): castellum ad eius litus 
exstructum ep. 13; IV 14,3 (tit.); 14,3. 
hoc loco Turci in Europam transgressi 
erant I 14,4. a piratis premitur IV 11,1. 
eius satrapa Yakup IV 14,5. — II 14,1. 

Xïoi : Chii insulae incolae. legatos mittunt 
ad sultanum Constantinopoli capta I 74,1. 
Nova Phocaea eorum colonia II 5,3. sus-
censet iis Yunus II 5,3. tributa pendunt 
sultano III 10,8. 

Χίος (Χίος I 75,2 S): insula, ibi Giovanni 
Giustiniani adversariis quibusdam insidia-
tus erat I 25,1. eo advenerant Italorum 
naves I 47,1. Italorum naves ibi tempesta-
tibus detinentur I 70,1. Lemniorum non-
nulli eo confugiunt Constantinopoli capta 
I 75,2. in eius portum e tempestate con-
fugit Yunus II 5,1; 5,2. eo confugiunt Ita-
lorum naves Mytilenis III 10,4. 

Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί : eorum plurimos Constanti-
nopolim mittit sultanus, ut ibi domicilium 
constituant II 1,1; 10,3. patriarcham eo-
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rum Gennadium constituit sultanus II 2,2. 
de eorum fide cum Gennadio disputât sul-
tanus II 2,3. ecclesiam eis restituit sulta-
nus II 2,3. 

Χ ρ υ σ έ α (sc. Πύλη) (Χρυσέας [Χρυσαίας 
S] Πύλαι I 27,4): porta Constantinopolis 
I 27,4; 28,2. castellum ibi exstruit sultanus 
II 1,2 (tit.); 1,3. 

231 

Χ ρ υ σ έ α ι Π ύ λ α ι : porta Constantinopolis. 
castellum ibi exstructum II 10,1. 

Ψυχρά " Υ δ α τ α : sinus Chrysoceratis. eo 
transportantur Turcorum naves I 42,8. 

Ω κ ε α ν ό ς : Atlanticus Oceanus I 14,15. 
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INDEX VERBORUM AD RES BYZANTINAS TURCICAS ITALICAS 
SPECTANTIUM 

numeri ad paginam et lineam spectant 

άγημα , sultani cohortes praetorianae: τους 
νεοδαμώδεις τούτους καί πεζεταίρους 
καί το περί αυτόν άγημα, ούς τη σφών 
γλώττί] γενητζάρους καλείν είώθασι 18, 
4; τό τε άγημα του στρατού καί την 
περί αύτόν πάσαν ϊλην 59,30; τους τε ύπ-
ασπιστάς καί όπλίτας και τό άλλο άγημα 
67,2. 

άμήρ ισσα , sultani (defuncti) uxor: της 
άδελφής άμηρίσσης (άμηρήσης S) 113,2; 
συν γε τη θυγατρί άμηρίσση (άμηρήση S) 
113,4. 

ά ν δ ρ ι ά ς , statua sacra: ίδρουν . . . άνδρι-
άντες των μακαρίων άνδρών 37,12. 

άρμοστής , procurator: τους Δωριέως άρ-
μοστάς 107,6. 8. 13; δσοι δε των άρ-
χόντων ήσαν έν φρουρίοις καί πόλεσιν 
άρμοσταί (sc. Thomae) 148,25. 

ά ρ χ ι ε ρ ε ύ ς : ό της 'Ρώμης άρχιερεύς, papa: 
52,27; 80,19; 115,3; 129,29; τον μέγαν 
άρχιερέα της 'Ρώμης 38,2. patriarcha: 
πατριάρχη ν καθίστησι καί άρχιερέα 
Χριστιανοϊς (sc. Gennadium) 91,13. 

άρχω: ό δε γε . . . Φιλανθρωπηνός καί της 
'Ελλάδος ήρχε 88,11. 

άρχων : apud Byzantinos: 33,16; 83,17; 86, 
2. 8. 19. 23; 148,10. 23. 24; 149,22. 25; 
apud Turcos: 19,22; 63,11; 91,31; 107,1; 
115,17; 132,20; 144,17. apud Italos: 86, 
30; 116,11; 135,9; 172,27. apud Vlachos: 
άρχοντα καί ήγεμόνα Γετών άποδείκ-
νυσι (sc. sultanus) 'Ράδον 168,15. apud 
Turcos: oí των έτησίων φόρων άρχοντες: 
18,13. ot φορολόγοι άρχοντες: 18,18. 

αύλή , sultani cohortes praetorianae: ή βα-
σίλειος αυλή: 18,2; 41,17; 65,15; ή βα-
σιλική αύλή: 42,31; 111,19; 183,26; 188, 
8; 190,26; ή ιδία αύλή: 53,10; 83,2; 115, 
17; 127,28; 128,14; 137,26; 138,24. 27; 
144,24; 149,28; 164,11; 172,31; 179,26; 
186,20; 189,3; 194,3. 19; 200,21; 207,11; 
ή περί αύτόν αύλή: 59,30 app.; (in sultani 
oratione) ή ήμετέρα αύλή: 25,20; 33,30, 
sultani domus regia: κατασκευάζει δε καί 
βασίλειον αύλήν 24,25. 

α ύ τ ο κ ρ ά τ ω ρ , sultanus: 8b,7; 19,25/26; 
μέγιστος αύτοκράτωρ: 3,2. 7.15; 5,30/31 ; 
11,3. (στρατηγός αύτοκράτωρ cf. s. v. 
στρατηγός). 

ά φ ί δ ρ υ μ α , statua sacra: κατεβάλλοντο . . . 
εικόνες καί άφιδρύματα 72,27. 

β α σ ι λ ε ί α , maiestas imperatoria: άφήρηται 
(sc. ή Πόλις) . . . βασιλείας 79,21/22. 
imperium Trapezuntis imperatorum: κατ-
ήχθη ή τούτων διαδοχή τε καί βασιλεία 
152,29. imperium sultani: 4,31; 6,6; 16, 
8. 13. 16. imperium generatim 14,19; 152, 
18. 

βασ ίλε ιο ς, imperialis: ad Byzantinos spec-
tat: έκ τού βασιλείου γένους 'Ρωμαίων 
τών Κομνηνών 152,26. ad sultanum spec-
tat: την βασίλειον αύλήν 18,2; 24,25; 
65,15; ή βασίλειος ίλη τε καί αύλή 41,17. 

βασ ιλεύς , imperator Byzantinorum: έν τφ 
τού βασιλέως καιρφ 86,27; τού βασιλέως 
'Ρωμαίων 19,6; Κωνσταντίνου τού βα-
σιλέως 'Ρωμαίων 17,17; cf. 17,20; 52,32; 
βασιλεύς Κωνσταντίνος 19,25. 27 et saep. 
imperator Trapezuntis: 152,30. 35; 153,15 
et saep. sultanus: ό βασιλεύς, Μεχέμετις 
ó βασιλεύς 6,37; 7,3/4. 6/7 et passim. 
Μωράτης ό βασιλεύς 15,18; 96,24; βα-
σιλεύς 7,29 et passim; βασιλεύς βασι-
λέων 3,7; ό μέγας βασιλεύς 13,19; 88, 20 
et saep. rex Persarum: 85,10; τών πάλαι 
μεγάλων βασιλέων καί στρατηγών, 'Ρω-
μαίων τέ φημι καί Περσών 184,15. rex 
Aegyptiorum 85,10. rex Mongolorum 
158,1. rex Turcmenorum (Caramanorum) 
153,21-22; 157,2. rex Hungariae 30,8; 
32,38-33,1; 94,18; 185-189 saep. 

β α σ ι λ ι κ ό ς , imperialis (ad sultanum spec-
tat): Tfj βασιλική σου έπιστασίςι καί 
σοφίςι 8,13; sim. 200,6; τό της ψυχής 
άγαν άρχικόν καί βασιλικόν 17,9/10; 
μεγαλοψυχίςι βασιλική 90,22; δώροις 
βασιλικοϊς 91,28; φιλοτίμως . . . καί φι-
λοκάλως καί τό δλον βασιλικώς 140,21; 
προνοίςι βασιλική 166,31; συν άξιώσει 
και φιλοτιμίςι βασιλική 195,15; τή τε 
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βασιλική κυρωθείη ψήφφ 8,18; έκ τού 
βασιλικού ταμιείου 18,1; sim. 18,16; 87, 
13; των . . . βασιλικών χρημάτων 18,14; 
την βασιλική ν αύλήν 42,31; sim. 111,19 
et saep.; τήν βασιλικήν ϊλην 47,10; 105, 
26; προστάγματα και διατάξεις βασιλι-
κός 90,4; τών βασιλικών ευνούχων 144, 
17; κέρμα νενομισμένον βασιλικόν 150,9; 
sim. 150,17. 

βασ ιλ ί ς , uxor regis (defuncti) Serborum: 
114,13. 

γ ε ν ή τ ζ α ρ ο ι : του ς νεοδαμώδεις τούτους 
καί πεζεταίρους καΐ τό περί αύτόν άγη-
μα, οΰς τη σφών γλώττη γενητζάρους 
καλεΐν είώθασι νέον σύνταγμα της φωνής 
σημαινούσης 18,5; ή περί αύτόν τάξις 
τών τε άλλων καί τών καλουμένων δή 
γενητζάρων 68,18; τών γενητζάρων καί 
τών άλλων στρατιωτών 71,7. 

γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς , sultani secretarius: πέμψας 
τον γραμματέα τού βασιλέως Θωμάν 
τον Καταβοληνού 143,17. 

δ ε σ π ό τ η ς , despotae dignitas (fratribus im-
peratoris Byzantini concessa, qui Pelo-
ponnesi provincias administrabant): 37,34; 
118-150 passim, 

δ ι ά τ α ξ ι ς , constitutio a sultano edicta: καί 
πέμπει δή προστάγματα καί διατάξεις 
βασιλικός άνά πάσαν αύτού τήν άρχήν 
90,3/4; sim. 139,12. 

δούξ (δούκας): ó μέγας δούξ, magnus dux 
(apud Byzantinos classis praefectus): τού 
μεγάλου δουκός, δς ήν έπί τούτοις τε-
ταγμένος καί τής θαλάσσης είχε τήν 
φυλακήν 51,13; cf. 84,4. 14. 

δ ω μ ά τ ι ο ν , cella monasterii: παρθένους 
μοναζούσας . . . τών δωματίων βιαίως 
έξαγομένας 72,18. 

ε ίκών , imago sacra: εικόνες . . . ΐδρουν έν 
ίεροίς 37,11; κατεβάλλοντο . . . εικόνες 
καί άφιδρύματα 72,26; μετά τής εικόνος 
της Θεομήτορος 58,13; cf. 58,16. 30. 

έ κ α τ ό ν τ α ρ χ ο ς , Turcorum exercitus cen-
tuno: έκατοντάρχους 59,29. 

έξω: τά έξω μαθήματα, exteriora i. e. gen-
tilium studia: βίβλοι τε ίεραί καί θείαι, 
άλλα δή καί τών έξω μαθημάτων καί 
φιλοσόφων 73,6—7. 

έ π α ρ χ ι κ ό ς , ad praefectum (Lemni insulae) 
pertinens: κατακλείουσι τούς 'Ιταλούς έν 
τοις έπαρχικοίς δημοσίοις οίκοις 134, 
30-135,1. 

έπαρχος : apud Turcos: Rumeliae praefec-
tus (beylerbeyi): Καρατζίςι δέ τω τής 
Εύρώπης έπάρχψ 42,19; sim. 111,20; 
Μαχουμούτης ó της Εύρώπης έπαρχος 
132,28. Anatoliae praefectus (beylerbeyi): 
επαρχόν τε τής δλης 'Ασίας άποδείξας 
τον Χαμουζάν 91,34. provinciae praefec-
tus (sancak beyi): Ίσμαήλον τον Καλ-
λιουπόλεως Ιπαρχον . . . καί τού στόλου 
παντός ήγεμόνα 129,22; άποκαθίστησι 
. . . τής Πόλεως έπαρχον . . . καί τών πε-
ρί αύτήν . . . Σουλαϊμάνην 84,29. cf. s. v. 
σατράπης. apud Byzantinos: Δημήτριος 
Άσάνης, ό ταύτης (sc. Τεγέας) έπαρχος 
122,26. 

έπάρχων : apud Turcos: Anatoliae praefec-
tus (beylerbeyi): Ίσαάκφ δε τώ τής 'Ασίας 
έΛάρχοντι 42,25. urbis vel insulae prae-
fectus: Παλαμήδη τφ τής Αίνου έπάρ-
χοντι 86,28; sim. 150,16; Κριτοβούλω τω 
τής ταύτης (sc. Ίμβρου) έπάρχοντι 116, 
16. apud Turcmenos: Καραμάνψ τφ τής 
άνω Φρυγίας τε καί Κιλικίας έπάρχοντι 
17,22; sim. 85,11. 

έπ ιμελητής : τών δλων πραγμάτων τής 
άρχής έπιμελητής, supremus vezirorum: 
(de Mahmut-Paja) 132,29/30. 

έ π ι σ τ ά τ η ς (cf. s. ν. έπαρχος, 84,29): prae-
fectus urbis: τον δέ γε Νοταράν καί τής 
πόλεως (i. e. Κωνσταντινουπόλεως) έπι-
στάτην έσκόπει καταστησαι 83,21. 

έ π ί τ ρ ο π ο ς , procurator: Αοδοβίκος γαρ 
προαπεπεπλεύκει ές Ίταλίαν έπίτροπον 
τούτον (i. e. Grandem Magistrum ordinis 
Johannitorum) ταϊς νήσοις καταλιπών 
136,11. 

έ τ α ϊ ρ ο ς , sultani sodalis: Χαμουζφ τών 
έταίρων τινί 55,21. 

ε ύ ν ο ύ χ ο ι β α σ ι λ ι κ ο ί , sultani eunuchi: 
μεταπέμπεται δε καί τήν τούτου γυναίκα 
καί θυγατέρα μετά τιμής . . . έξαποστεί-
λας τών βασιλικών εύνούχων τε ένα 
144,17. 

ήγεμών: apud Byzantinos idem quod 
δεσπότης: τών τής Πελοποννήσου ήγε-
μόνων 120,5; sim. 118,2. apud Turcos: 
dux partis exercitus: τους έν τέλει πάντας, 
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σατράπας τέ φημι καί στρατηγούς καί 
ίλάρχας καί ταγματάρχας καί ήγεμόνας 
των τάξεων 25,14; sim. 42,8; 59,28; 65, 
28; 125,7. Rumeliae praefectus (beyler-
beyi): ό της Ευρώπης ήγεμών 132,28 
app. (corr. in έπαρχος S), praefectus 
classis: ήγεμόνα καί στρατηγόν έπιστή-
σας αύταίς (i. e. ταίς ναυσίν) Παλτόγλην 
τον σατράπην Καλλιουπόλεως 39,6; ήγε-
μόνα τοϋ ναυτικού παντός . . . καί της 
παραλίας άπάσης Άσιανής τε καί Ευ-
ρωπαίας 43,4—5; sim. 174,30—31; ό τοϋ 
στόλου ήγεμών 47,24; sim. 53,2; 55,12; 
92,7; ό των νεών ήγεμών 67,24; 74,5; τον 
ήγεμόνα τοϋ στόλου παντός 59,31—32; 
sim. 86,16; 129,22; 139,30-140,1; app.; 
169,27. ήγεμόνας τοϋ στόλου παντός 
154,12; οί τοϋ στόλου ήγεμόνες 162,6; 
sim. 164,19; 168,21; 172,26. idem quod 
τριηράρχης et ναυάρχης: τοίς ήγεμόσι 
των νεών, τριηράρχαις τέ φημι καί 
ναυάρχαις 164,16—17. apud Italos alios-
que: παρά τους άλλους ήγεμόνας της 
'Ιταλίας καί των άλλων έσπερίων γενών 
38,3-4; τών έκείσε (i. e. έν τη Άσίςι) 
ήγεμόνων τε καί γενών 91,30; ύφ' έτέροις 
ήγεμόσι τελείν (sc. την Σινώπην) 156,31 — 
157,1; Δωριεϊ τφ Μιτυλήνης ήγεμόνι 86, 
29; sim. 86,24-25; 129,26; de Nicorezo: 
170,27; 171,21. 32; 173,30; idem quod άρ-
χοντες: παρά τών αυτής (i. e. Μιτυλήνης) 
ήγεμόνων 130,27; τον ήγεμόνα της Αίνου 
Δωριέα καί τών νήσων Ίμβρου καί Σα-
μοθράκης 101,26; sim. 86,24-25; 106, 
18—19. de Giustiniano: άναλαβόντες τον 
ήγεμόνα σφών 69,24. apud Albanos: προ-
στησάμενοι. . . Άρειανόν τινα καί Άλέξ-
ανδρον ήγεμόνας έαυτών 137,5; sim. 
196,18; 199,19; 203,1. 21; 204,18. apud 
Vlachos: Δράκουλη τοϋ Γετών ήγεμό-
νος 166,19; sim. 166,21; (de Radu) 167, 
27/28; 168,15. apud Húngaros: 'Ιωάννης 
. . . ό Παιόνων τε καί Δακών ήγεμών 
109,17; sim. 166,25; 189,17. apud Bosnios: 
εχουσι. . . ήγεμόνας τών εύδαιμόνων καί 
δυνατών 175,13; τφ τούτων ήγεμόνι (i. e. 
Stephano) 119,18; sim. 176,14. 24 . 25; 
συλλαμβάνει δέ καί τέσσαρας τών αυτής 
(i. e. της Βόστρων χώρας) ήγεμόνων 177, 
20. apud Serbos: τόν . . . τών Τριβαλλών 
ήγεμόνα (i. e. Georgium Brankovic) 94, 
17; sim. 96,30; 98,22; 99,17. 21; 100,4; 
109,2; 112,5. generatim: 7,20. 

θέμα , provincia: ή λοιμώδης νόσος παντί 
τφ θέματι Θρφκης τε καί Μακεδονίας 
ένέσκηψεν 204,26. 

θ υ σ ί α , hostia: ά τήν παναγεστάτην θυσίαν 
έδέχετο 73,1. 

θύτης , sacerdos: πρεσβΰται δε και θύται 
καί ιερείς ουκ ήρκουν 205,22. 

ι ερεύς , sacerdos: οϊ τε ιερείς καί βαστά-
ζοντες (sc. τήν εικόνα της Θεομήτορος) 
58,20; sim. 58,29; πρεσβύτας, νέους, ιε-
ρείς, μοναχούς 71,23; sim. 72,16; 205,22. 
episcopus: τόν τε ιερέα της νήσου (i. e. 
Ίμβρου) 86,19. 

ί ερωσύνη , dignitas patriarchalis: άφηρη-
ται (sc. ή Πόλις) . . . ίερωσυνης, βασιλεί-
ας 79,21. 

ί λ ά ρ χ η ς , manus militum Turcici exercitus 
praefectus: τους έν τέλει πάντας, σατρά-
πας τέ φημι καί στρατηγούς καί ίλάρχας 
καί ταγματάρχας καί ήγεμόνας τών 
τάξεων 25,13; sim. 42,8; 59,28. 

ϊλη, manus militum Turcici exercitus: κε-
λεύει Μαχουμούτεα τρείς ίλας άπολεξά-
μενον όπλιτών τε καί τοξοτών καί υπ-
ασπιστών 137,25. sultani copiae privatae 
(kapikulu): ή βασίλειος ϊλη τε καί αυλή 
41,17; τήν βασιλικήν ίλην πάσαν 47,10; 
sim. 105,26. τήν βασιλικήν αύλήν πάσαν, 
λέγω δή τούς πεζεταίρους τε καί τοξότας 
καί ύπασπιστάς καί τήν άλλη ν περί 
αύτόν ίλην 42,33; sim. 49,22; 59,30; 65, 
14. 

κα ίσαρ : Φιλανθρωπηνός καί της Ελλά-
δος ήρχε καί τή τοϋ Καίσαρος άξίςι τε-
τίμητο 88,11. 

κ α τ ά φ ρ α κ τ ο ς , lorica indutus: άνδρες 
κατάφρακτοι 40,22; 41,20; 48,2/3; sim. 
50,11; 53,5; 54,6; 108,23; 135,23. 34 
app.; 171,26; 178,19; 185,22. de navibus: 
πλοία μακρά . . . τά δε καί κατάφρακτα 
38,25; τριήρεις τε μακραί καί πεντηκόν-
τοροι καί πλοία κατάφρακτα 154,3. 

κέρμα , probus nummus a sultani moneta 
editus: άργυρίου κέρμα νενομισμένον 
βασιλικόν 150,9; sim. 150,17. 22; 165,20. 

κ ή ρ υ γ μ α , edictum a sultano propositum: 
κηρύγματα διαπέμπει καί διατάξεις παν-
ταχού της αύτού 139,12. 

κόμης , vezirus: Μαχουμούτει κόμητι οντι 
τό τηνικαϋτα 42,25. 
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μ α ΐ σ τ ρ ο ς , Grandis Magister ordinis Johan-
nitorum: τψ της 'Ρόδου ήγουμένφ μεγά-
λψ μαίστρφ 136,10. 

μ α κ ά ρ ι ο ς , sanctus: εικόνες . . . καί στήλαι 
καί άνδριάντες των μακαρίων άνδρών 
37,12; θήκαι των παλαιών καί μακαρίων 
άνδρών 72,30. 

μηχανή , machina bellica, imprimis bom-
barda: 23,12. 18. 21 et passim; μηχανάς 
. . . παντοίας τάς τε άλλας καί τάς πε-
τροβόλους δή ταύτας καί καινοτέρας 38, 
18—19; cf. 43,17sqq. b alear is: τους τε το-
ξότας καί τους τάς μηχανάς έχοντας έν 
χεροίν καί τους τοΰφακας 64,11; sim. 
64,27; 66,22; 67,26; 69,16; 154,8; τοις 
άπό τών μηχανών καί τουφάκων άφιε-
μένοις σιδηροίς καί μολυβδίνοις βόλοις 
66,26. 

μ η χ α ν ο π ο ι ό ς , qui bombardam fabricat et 
instruit: 42,23; 43,17; 46,22/23; 51,28; 57, 
28; 65,11; 67,15. 

μ ν η μ ό σ υ ν α , sacra parentalia, quae fecit 
sultanus: σπένδει τε τω πατρί και άγι-
στείας έπΐ τω τούδε τάφψ καί μνημόσυ-
να τελεί 91,27; sim. 154,31 app. 

μ ο ν ά ζ ο υ σ α π α ρ θ έ ν ο ς , monacha: 72,16. 
μ ο ν α χ ό ς , monachus: 71,23. 

ν α ό ς , vide s. ν. νεώς. 
ν α υ α ρ χ έ ω , navium praefectus sum: τριά-

κοντα τριήρεις . . . ων έναυάρχει Λοδο-
βίκος στρατηγός αυτοκράτωρ ων αυτός 
129,30; δυο καί δέκα τριήρεις . . . ων 
έναυάρχει Σέργιος 130,16. 

ν α υ ά ρ χ α ι , singularum navium praefecti: 
τοίς ήγεμόσι τών νεών, τριηράρχαις τέ 
φημι καί ναυάρχαις 164,17. 

ν α ύ α ρ χ ο ι , idem quod ναυάρχαι: 38,32; 
59,31. 

ναϋς : ίππαγωγός 130,9; σκευαγωγός 39, 
8; 92,20; 94,11; cf. s .v . πλοϊον; στρα-
τιώτις 92,19; 154,2; ταχεία 38,25; φέρου-
σα μηχανάς 92,20/21; cf. s. ν. πλοίον. 

ν ε ο δ α μ ώ δ η ς , ianizarus: τούς νεοδαμώ-
δεις τούτους καί πεζεταίρους καί το 
περί αΰτόν άγημα, οΰς τη σφών γλώττη 
γενητζάρους καλείν είώθασι 18,3; τών 
άπότής Ιδίας αυλής νεοδαμωδών 115,17; 
127,28. 

ν εώς , templum Mahumetanorum: 7,32; 
132,1; 166,11; (Fatih Camii: 132,4; 140, 
7; 202,19); (Mahmut Pa§a Camii: 132,30). 

templum Christianorum: 61,5; 74,25 ; 76, 
5; 83,8; 132,6; (Hagia Sophia: τον μέγι-
στον . . . τής τοϋ θεού Σοφίας νεών 74, 
29). 

νόμ ισμα , aurum vel argentum signatum: 
βίβλοι . . . ού προς άπόδοσιν μάλλον ή 
ύβριν δύο ή τριών νομισμάτων, έστι δ ' 
δτε καί όβολών άπεδίδοντο 73,3; τους 
αιχμαλώτους 'Ρωμαίους λαμβάνοντας 
της ή μέρας μισθόν άνά νομισμάτων εξ 
ή καί πλείω 90,17; διεδίδου (sc. sultanus) 
πάσι δαψιλώς αύτοχειρί καί άργυρίου 
νομίσματα καί χρυσίου πολλάκις 90,27; 
τών δεσποτών δασμόν έτήσιον (sc. dua-
rum Peloponnesi partium) άποφερόντων 
τφ βασιλεί νομίσματα τρισχίλια χρυσού 
127,15; Μικέλης . . . συνέβη Κριτοβούλω 
καί παραδίδωσιν . . . το άστυ λαβών 
παρ' αύτού χρυσού νομίσματα χίλια, à 
συνεξέτισεν ó δήμος ó τών Λημνίων 140, 
26/27; cf. s. ν. χρύσινος. 

όβολός , aes signatum: 73,9; cf. s .v . νό-
μισμα. 

ό λ κ ά ς (ubique όλκάς S): omnis navis one-
raria vel mercatoria: 23,32 et passim. 

π ά π α ς , papa (pontifex Romanae ecclesiae): 
στόλον . . . άποσταλέντα παρά τού πάπα 
115,2. 

π ά ρ α λ ο ς , navium species, quae nomen 
tenet a navi Atheniensium rei publicae: 
Δωριευς . . . έμβάς δέ ές πάραλον την 
αύτού άπέπλευσεν έπί Αϊνου 107,16; 
Κριτόβουλος . . . έμβάς ές πάραλον . . . 
καταίρει ές Λήμνον 134,16. 

π α σ ί α ς , dignitas Turcica (pa§a): τοις δυσί 
πασιάδαις τω τε Χαλήλη καί Σαρατζίςι 
42,29; Ίσαάκου πασία 87,22; Μαχου-
μούτη πασία 88,6; sim. 106,27; 142,32 
app.; 158,21; 160,9. 15. 29; 162,19. 21; 
163,21; 169,27; 179,24; 191,17. 

π α τ ρ ι ά ρ χ η ς : (sultanus) πατριάρχην καθ-
ίστησι (Gennadium) καί άρχιερέα Χρι-
στιανοίς 91,13. Λοδοβίκον . . . πατρι-
άρχην τών άνατολικών μερών κατέστη-
σεν (Nicolaus V) 115,9. 

π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α : μετάκλησις Γενναδίου καί 
άποκατάστασις είς την πατριαρχείαν 
90,29. 

π ε ζ έ τ α ι ρ ο ς (ubique πεζαίτερος S), iani-
zarus: τους νεοδαμώδεις τούτους καί 
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πεζεταίρους . . . οΰς tj j σφών γλωττη 
γενητζάρους καλεϊν εΐώθασι 18,4; οϊ-
κησιν . . . νέων καταλόγων καί πεζεταί-
ρων 24,26/27; τήν βασιλικήν αύλήν πά-
σαν, λέγω δή τους πεζεταίρους τε καί 
τοξότας κτλ. 42,32; sim. 49,22. 23. 

π ε ν τ η κ ό ν τ α ρ χ ο ς , in Turconim exercitu 
qui quinquaginta militibus praeest: χιλι-
άρχους τε καί έκατοντάρχους καί πεντη-
κοντάρχους 59,29/30. 

π ε ν τ η κ ό ν τ ο ρ ο ς , quinquaginta remorum 
navis: ταχείας ναϋς, τριακοντόρους τε 
καί πεντηκοντόρους 38,26; cf. 107,4; 
107,15; 148,22; 154,3. 

π ή χ υ ς , cubitum: εύρος τφ τείχει, ή εύρύ-
τατον, πήχεις δύο καί δέκα, ΰψος δε 
τετραπλάσιον 22,31 ; πήχυν Ινα 44,37. 

πλο ίον : μακρόν: 36,25; 38,24; cf. s. v. 
τριήρης; κατάφρακτον cf. s .v. ; σκευα-
γωγόν: 21,11; 23,33; 154,4; cf. s. ν. ναϋς; 
φέρον μηχανάς 154,4; cf. s. ν. ναϋς; 
φορτηγόν: 23,33; 104,7. 

π ρ ε σ β ύ τ η ς , episcopus: 205,22. 
π ρ ό σ τ α γ μ α , sultani edictum: καί πέμπει 

δή προστάγματα καί διατάξεις βασιλι-
κός άνά πασαν αύτοϋ τήν άρχήν 90,3. 

σ α τ ρ α π ε ί α , Turcorum imperii provincia 
(sancak): 17,24; 91,31; 139,6. 9; Καλλι-
ουπόλεως 55,20; (Serbiae) 114,10; (Aeni 
et Aegaei maris insularum) 150,5; των 
Σκοπίων 156,18; 157,8; Τραπεζοϋντος 
164,20. 

σ α τ ρ ά π η ς , Turcorum imperii provinciae 
praefectus (sancak beyi): 7,28; 17,25; 25, 
13; 42,1. 6. 7. 20; 59,27; 67,23; 91,32; 
121,9; 124,25; 125,6; 139,5. Καλλιουπό-
λεως: (Baltaoglu) 39,6; 43,6; (Hamza) 86, 
15; (Yunus) 92,7; (Zaganos) 139,30; (Ka-
sim) 154,13; 164,20. Καλλιουπόλεώς τε 
καί Χερρονήσου: (Yakup) 174,29; 184,7. 
Serbiae: (Ali) 100,16; 111,29; 114,7. (Thes-
saliae): (Hamza) 143,29. Peloponnesi: 
(Omer) 128,7; 149,18; 177,25. 28; 201,13. 
Lesbi: (Ali Bistami): 172,22. Bosniae: 179, 
31. Hungariae: 190,13. Albaniae: (Bala-
ban) 200,22; 203,4. 7. beylerbeyi (cf. s. v. 
έπαρχος): τόν της Εύρώπης έπαρχον 35, 
19. 

σ π ι θ α μ ή , palmus: 44,5. 6. 8/9; cf. σπι-
θαμιαία 44,14. 

στήλη, statua sacra: εικόνες τε γαρ Ιδρουν 
έν ίεροίς καί στήλαι καί άνδριάντες 
των μακαρίων άνδρών 37,12. 

σ τ ρ α τ η γ ό ς , dux exercitus: apud Turcos: 
25,13; 59,28; 64,8; 67,23; 121,9; 124,25; 
125,7; 200,22; 207,4. 8. apud Byzantinos: 
(Ίουστίνος) καθίσταται παρ' αύτών 
στρατηγός αυτοκράτωρ και κύριος του 
πολέμου παντός41,3. apud Italos: (Bertol-
do d 'Este) 182,28. dux classis: apud Tur-
cos: 38,32; 39,6; 154,14; 155,24; στρατηγός 
αύτοκράτωρ 154,12; 169,26. apud Italos: 
στρατηγός αυτοκράτωρ (Trevisano) 115, 
8; 129,30; (Loredano) 178,24. 

συμμορ ία , ianizarorum contubernium: έκ-
τάττει . . . κατά συμμορίας 65,16; cf. 71, 
18. 

σ υ ν ω μ ο τ ί α , ianizarorum manus: έκτάττει 
. . . κατά . . . συνωμοτίας 65,16; cf. 71, 
19. 

σ υ σ σ ί τ ι α , ianizarorum contubernium: έκ-
τάττει . . . κατά . . . συσσιτίας 65,16. 

τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς , in Turcorum exercitu: τους 
έν τέλει πάντας, σατράπας τέ φημι καί 
στρατηγούς καί ίλάρχας και ταγματάρ-
χας καί ήγεμόνας των τάξεων 25,14; sim. 
42,8; 59,28. 

τ ά ξ ι ς , pars Turcorum exercitus: τάς τάξεις 
των στρατευμάτων 17,30; ήγεμόνες των 
τάξεων cf. s. ν. ήγεμών; όπλίτας τε και 
τοξότας καί σφενδονήτας . . . καί άκον-
τιστάς καί πάσαν άλλην τάξιν 38,13; 
άναλαβών τινας των τάξεων 47,10; sim. 
saepius; έχοντες τάς Ιδίας τάξεις 64,25; 
cf. 64,2. 4; 65,8. 10; τάς περί αύτόν 
ϊλας καί τάξεις 65,14; cf. 68,17; τάξεις 
άνά χιλίους ή καί πλείους τόν άριθμόν 
65,17; δύο τάξεις ιππέων 105,27. 

τ ο υ φ α κ ο φ ό ρ ο ς , sultani cohortium miles 
qui bombardam minorem manu gestat 
(topçu): 67,33; 186,21; 198,20. 

τ ο ύ φ α ξ , cf. indicem graecitatis. 
τ ρ ά π ε ζ α Ιερά, ara: τράπεζαι δέ ίεραί έκ 

βάθρων αύτών άνεσπώντο 73,10. 
τ ρ ι α κ ό ν τ ο ρ ο ς , triginta remorum navis: 

ταχείας ναΰς, τριακοντόρους τε καί πεν-
τηκοντόρους 38,25. 

τ ρ ι η ρ ά ρ χ η ς apud Turcos: triremis prae-
fectus: 164,17. 

τ ρ ι ή ρ α ρ χ ο ς , idem quod τριηράρχης: 38, 
31; 59,31. 
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τ ρ ι ή ρ η ς , triremis: 20,24; 21,9 et passim; 
τριήρης μακρά: 19,11; 40,10; 154,3; cf, 
s.v. πλοίον. 

ύ π α ρ χ ο ς ; praefectus: Μιχαήλος . . . ύπ-
αρχος του Πελωγράδου άπολειφθείς 
παρ' αύτοϋ (sc. Λαζάρου) 112,8. 

ύ π α σ π ι σ τ ή ς , sultani cohortis praetorianae 
miles levis armaturae: τους πεζεταίρους 
τε καί τοξότας καί ύπασπιστάς καί τήν 
άλλην περί αύτόν Ιλην 42,32; sim. 65,15; 
67,1. 8; 68,27; 137,25/26; 197,18; 198,23. 

φ ρ α γ έ λ λ ι ο ν , flagellum: ot κελευσιαί . . . 
φραγελλίοις παίοντες τους έπί της είρε-
σίας 56,20. 

χ ι λ ί α ρ χ ο ς , in Turcorum exercitu qui mille 
militibus praeest: 59,29. 

χ ρ ύ σ ι ν ο ς , aurum signatum (ducatus): (Μι-
χαήλος) άπολΰει τοϋτον (sc. Λάζαρον) 
λαβών τρισμυρίους χρυσίνους 112,19; 
ύπεσχημένοι . . . δασμόν έτήσιον άπο-
φέρειν άπό Πελοποννήσου χρυσίνους 
έξακιοχιλίους 118,7;δασμοϋ μοϊράντινα, 
πεντακοσίους καί τετρακισχιλίους χρυ-
σίνους 120,26; τρισχιλίους χρυσίνους 
127,15 app.; δεσπότης . . . τάς νήσους . . . 
λαμβάνει συνθέμενος δή καί δασμόν 
έτήσιον ύπέρ τούτων άποφέρειν τφ βα-
σιλεϊ τρισχιλίους χρυσίνους 134,11. 
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numeri ad paginam et lineam spectant. de ratione in indice constituendo adhibita confer 
supra p. 102*-103*. 

accentus: άναρπάστους 106,16; άνάρπαστοι 171,23; θαλαμίους 33,30; θηλείαν 114,5; νε-
μόμενους 172,12 app. er.; νεοδαμωδών 115,17; 127,28; πενταετή 7,25; πολυφορά 121,21; 
Μικελήν 135,12 app. er. (Μικέλης 140,24; genet. Μικέλη 140,22). 

accusat ivus cum in f in i t ivo p r o nomina t ivo : ένόμισαν γαρ άναρπάστους αν αυτούς 
ευθύς γενήσεσθαι 106,16—17; δόντες . . . πιστά ή μην . . . φίλους είναι και συμμάχους 
άδολους 138,12-15. 

accusat ivus par t i e ip i i con iunc t i p ro nomina t ivo : εί βοΰλοιντο . . . φόρους άπο-
φέρειν, ους και τφ σφών βασιλεϊ, τοις άλλοις άπασιν ειρηνεύοντας 98,18. 

adiect ivi neu t r ius generis p lura l i s verbo ε ί ν α ι con iunc tus : άδύνατα 32,23; 36,34; 
41,36 (omisso είναι 207,2); cf. εις άδύνατα . . . καθιστάμενον 188,15; adiectivis ver-
balibus semper hoc modo utitur Critobulus: άμελητέα 103,7; άνασχετά 31,19; 68,13; 
έξαιρετέα 25,8; 31,22; έπιχειρητέα 31,21; 59,24; μενετέα 59,23; παρασκευαστέα 171,9; 
παροπτέα 103,6; πολεμητέα 25,7; 31,21; 59,24. 

adverbia l i te r u su rpa tus accusat ivus ad iec t ivorum neu t r ius generis: άθρόον 
100,10; άνήνυτα 199,24; τα εικότα 163,28; 201,33; ένανιία 188,28; 189,4; τα μάλιστα 
86,32; μεγάλα βλάπτειν 177,11; sim. 178,4; cf. έβλαπτον . . . ουκ όλίγα 92,17; [μέγα 
δυναμένων 83,26; 87,7 et al.; μικρόν 51,2. 34; 52,13. 21; et al.; οΰ μικρόν 126,30; όλί-
γον 52,7]; τα μέγιστα 12,7/8; 29,27; 97,4; 114,32; 133,11; 153,4; [τα μέγιστα δυνη-
θέντας 133,13]; πολλά 69,22; 87,8; 112,27; 128,8; 130,26; τα πολλά 72,1; 147,21; ώς τα 
πολλά 12,20; 31,14; 32,4 (Thucydides laudatur); 35,12; 63,16; 92,29; τέλεον 137,15. cf. 
etiam όράν άτενές 84,9; λαλήσας ειρηνικά 85,9; 99,18; 106,25/26; 129,15/16; 161,28; 
sim. 136,2/3; 167,12; άλαλάξαντες μέγα και φοβερόν 68,28; 109,34; sim. 145,18/19; 
186,22; 187,15/16; άλαλάξαντες μέγα 198,27; μέγα βοήσας 53,29; 67,1; 68,18; 70,7; 
81,25/82,1; 110,14; ήχησαν μέγα καΐ φοβερόν 66,18; μέγα στενάξας τε καί περιπαθές 
76,14; φονικόν βλέποντες 72,6. 

adverb ium p r o adiect ivo: και ούτω . . . άδιακόπως τε καί συνεχώς γίνεσθαι τον 

πόλεμον 65,22 app. (corr. άδιακόπως τε καί συνεχώς in άδιάκοπόν τε καί συνεχή), 
anaco lu thon : άναμνήσαι πρώτον μεν ώς . . . έκτήσασθε καί . . . εχετε . . ., έπειτα δέ 

ώς καί τα νύν . . . διδάξαι υμάς δσα καί οίά είσι 60,11-16; καί ήν ίδεΐν . . . γυναίκας 
. . . τάς μέν . . . άρπαζομένας, τάς δέ - κακόν αύταίς . . . έφιστάμενοι οναρ άνδρες 
71,25-72,5; ή δη κοινόν έμπόριον ου σ α . . . καί πολλοίς εΰθηνουμένη τοις άγαθοΐς. . . — 
το μέγιστον ó χαλκός έστιν 155,13-16; Άμάρης γαρ . . . όργήν έχων τοις Ένετοϊς, 
ότι γε οΰ προσείχον . . ., άλλα νομίζων ύπεροράσθαι . . . έπέρχεται 177,25—30; ήτις 
ούτε πρός . . . &ν άντισχεϊν έδυνήθη . . . καί έχθρων έπελθούσα δύναμις φςιδίως αν 
αύτήν βίςι διέλυσεν 184,26—28; νομίσας ούτως ή λύσειν . . . ή . . . άσθενεστέρω 
χρήσαιτο . . . τω βασιλεϊ 188,29—32; Ιγνω δεΐν . . . αύτός άναχωρήσαι 207,4—5. cf. 
etiam καί τοις άλλοις δέ πάσι τούτ' αύτό προκηρύξας . . . καί τούτοις δέ άτέλειαν 
. . . παρέσχεν 83,13—16. cf. etiam s. w . accusativus partieipii coniuncti pro nominativo, 
genetivus partieipii coniuncti pro accusativo, dativus partieipii coniuncti pro accusativo, 
nominativus absolutus. 

augmentum syl labicum omissum: 
in plusquamperfecto: δεδούλωτο 71,17; άποβεβλήκει 79,9; 147,10; συνδεδραμήκει 80, 

27; τετίμητο 88,11; τετελευτήκει 128,14; πεποιήκει 197,4. 
in verbo ώθέω cf. s. v. verborum formae. 

augmentum syl labicum par t i c ip io vel in f in i t ivo aor is t i ad iunc tum: in verbis 
είδον, φίπτω, ώθέω: cf. s.v. verborum formae. 
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augmentum tempora le bis pos i tum: in verbo άφίημι: cf. s.v. verborum formae. 
augmen tum tempora le omissum: μεθερμηνεύθη 17,13. semper in verbo ευρίσκω. 

cf. etiam s. v. reduplicatio omissa. 
augmen tum tempora le p ro syl labico: ήβουλήθη 195,8 (ex έβουλήθη corr. S) [έβου-

λήθη 73,32; semper έβούλετο, έβούλοντο (16); ήδύναντο 121,28; 133,29-134,1; 146,24; 
ήδυνήθη 48,6; 55,34; 68,2; 107,9; 137,14; 199,21 [έδυνηθη 184,16]; ήδυνήθησαν 32,27 
[έδυνήθησαν 38,20]; [semper έμελλε, έμελλον (11)]; in verbo φίπτω cf. s. v. verborum 
formae. 

compara t ivo addi tur : μάλλον (πλείονος) 57,18. 
compara t ivo rum formae: acc. sg.: κρείττω 105,5; 173,10; έλάσσονα 99,22; καλλίονα 

203,10; nom. acc. pl. formae non nisi contractae (26); μείοσι 23,22; μείων 77,4; μειόνων 
104,6; μείον 123,11. 

compara t ivus p ro pos i t ivo: θάσοον 57,31; θάττον 56,14; 103,2. 
compara t ivus pro super la t ivo: αί πλείους δέ αύτών 73,8; αιτίας καί άλλας . . . αί 

δε μείζους 87,15; το δέ δή μείζον 159,10. 
con iuga t io per iphras t ica : 

ειμί cum participio aoristi activi: ήν αύτφ . . . παρασχών την άρχήν 166,23/24; έν ω ήν 
καταφυγών ó . . . ήγεμών 176,14; ήδη γαρ ήν πέμψας άγγελον 179,17. 
ειμί cum participio perfecti activi: ήδη γαρ ήν μεμαθηκώς 52,28; ήν . . . γεγαμηκώς ήν 
88,4; δπη άλλη πεπονηκός ήν 90,11; ένταϋθα συγκαταπεφευγός ήν 146,13; ένταϋθα γαρ 
ήν έστρατοπεδευκώς 189,10/11; ήσαν έν φρουρίοις . . . καταπεφευγότες 199,14/15. 
ειμί cum participio perfecti medio-passivi: χρήματα . . . άποκείμενα ήν 36,28; έκεί γαρ 
ήσαν αύτφ συνηγμέναι 39,5; ήσαν . . . αύτοϊς ήδη καί ετεραι . . . πεποιημέναι 
43,20/21; ήν δέ δλος . . . διεζωσμένος τε καί κατησφαλισμένος . . . καί . . . έπφκοδο-
μημένος καί βοηθούμενος 44,17—19; δς ήν έπί τούτοις τεταγμένος 51,13; πλούτος τέ 
έστι. . . άποκείμενος 60,19—22; εϊ πού τις ή τι ήν κεκρυμμένον 74,27/28; καθώς ήσαν. . . 
τεταγμέναι 86,27/28; ώργισμένος αΰτοίς ών ό βασιλεύς 126,11/12; άλλα δ' ήσαν . . . 
βεβουλευμένοι καί πράττοντες 143,25; ήσαν άναπεπλησμένοι της λύμης καί δλως 
δυσθανατούντες καί ούδέ έαυτοίς δυνάμενοι βοηθείν 205,15-17. 
ειμί cum participio praesentis act. vel med.: δσψ καί μάλλον διαφέροντα ή καί την 
πίστιν έχοντα τω σαφεί 12,19; καί την άλλην . . . χρείαν έτοιμάζων τε ήν καί 
διορθούμενος 38,37; ήν γαρ . . . συνέσει διαφέρων 84,15/16; ήσαν ώρςι τε σώματος 
διαλάμποντες καί ψυχής εΰγενείςι . . . διαφέροντες 85,19-21; ές τον . . . πόλεμον 
άποτρέπων τε ήν αύτόν 87,19; άντιπράττων τε ήν αύτφ καί έναντιούμενος 87,21; 
εϊ τί που νεωτερίζον ήν ή νεοχμων . . . ή άλλως γέ πως εχον 91,29—30; καί γαρ ήν 
που πυνθανόμενος 94,16; ήν ύποταττόμενος . . . καί τον φόρον άποδιδούς 97,13—15; 
ούκ ήν έκείσε τότε παρών 106,19; λοχών τε ήν αύτόν καί βουλόμενος συλλαβείν 
112,9—10; στασιάζοντές τε ήσαν καί ήκούοντό οί 118,18—19; στασιάζοντές τε ήσαν 
καί . . . νεωτέρων έπιθυμοϋντες 129,27—28; στασιάζοντές τε ήσαν έν άλλήλοις αύτοί 
καί πολεμοϋντες καί τάκεί . . . έμπιπλώντες 141,9—11; άλλα δ' ήσαν έν άπορρήτοις καί 
βεβουλευμένοι καί πράττοντες 143,25; έως . . . είρηνεύοντές τε ήσαν 153,17; συν αΰτοίς 
γαρ ήν άγωνιζόμενος 188,10 ήσαν άναπεπλησμένοι της λύμης καί δλως δυσθανατούντες 
καί ούδέ έαυτοίς δυνάμενοι βοηθείν 205,15-17. cf. etiam καθίσταμαι cum participio 
praesentis act.: ή τε έμπορία καθειστήκει πολλήν παρέχουσα . . . την άφθονίαν 36, 
25-27. 

ειμί cum participio praesentis passivi: ήν δε δλος διεζωσμένος τε καί κατησφαλι-
σμένος . . . καί έπωκοδομημένος καί βοηθούμενος 44,17-19; ώσπερ άν εί . . . πολλοίς 
έτεσι πρότερον οίκούμενον ήν 200,18—19. 
έχω cum participio aoristi act. vel med.: έγώ δέ καί τούτο . . . θαυμάσας έχω 80,11-12; 
δι' ων . . . την θάλασσαν . . . είχε δουλωσαμένη 173,17-18. 
έχω cum participio perfecti passivi: την δέ γε προς η) χέρσφ πλευράν . . . τείχει 
τε διπλφ . . . κατησφαλισμένην έχον 108,19—22. 
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con iunc t ivus adhor t a t ivus vel p roh ib i t ivus : έχώμεθα 15,14; μή φανώμεν . . . μηδέ 
. . . άφανίσωμεν μηδέ . . . άναιρήσωμεν 29,11 — 13; θώμεν 33,13; μή μέλλωμεν μηδέ 
διδώμεν . . . άλλα φανώμεν . . . και δείξωμεν . . . μηδέ . . . καταισχύνωμεν μηδ' . . . 
φανώμεν . . . άλλα . . . δείξωμεν 34,9-16; μή τοίνυν . . . κεχρήμεθα, άλλά . . . έσβάλ-
λωμεν 34,26; καί άπιστείτω μηδείς 59,12; καί μή τοι νομίσητε 61,27; και μήτε . . . 
μαλακισθήτε . . . μήτε . . . ένδώτε 63,20-21; μή μαλακισθήτε ούν, άλλα χωρείτε . . . 
καίγίνεσθε 70,10-11. 

con iunc t ivus aor is t i p r o indica t ivo fu tu r i : cf. s. ν. modi sententiarum secundariarum. 
1. conditionalium, coniunctivus post εΐ. 

con t rac t io neglecta: in nomine adiectivo (in nominibus propriis): Χρυσέας 42,27; 43,7; 
90,9; Χρυσέαν 90,15; Χρυσέαις 100,26. In verbo πλέω: έσπλέειν 47,26; έκπλέειν 47,26; 
[πλείν 157,11; 191,17]; έπλεε 191,19 [έπλει 92,21. 29], 

dat ivus absolu tus : σιδήρφ τε πολλφ καί μολύβδφ τοίς γόμφοις ένισχημένοις 22,25-26; 
ώς ένόν ήμίν και έκ των δυνατών άπαγγείλασι 46,19—20; άπευθύνουσί τε καί διευθε-
τούσιν αύτοίς προς τάς όλκάδας τήν μηχανήν 52,2-3; συνεσβάλλοντι καί αύτφ 94,21. 

dat ivus auctor is : cum perfecto vel plusquamperfecto passim; τοίς έξωθεν έπαρθέντες 
136,6; ϊνα μή ή . . . παραλία τοις πολεμίοις έπερχομένοις ληστεύηται 174,16-17. 

dat ivus par t ic ip i i con iunc t i p r o accusat ivo: δ δή με καί μάλλον έπήρε πρός 
τούτο πολλούς έξειν λογιζομένψ . . . κριτάς 5,27. 

da t ivus possess ivus (pro genet ivo): ó . . . πατήρ αύτφ 18,20; 101,27; ό δέ γε προς 
πατρός πάππος αύτφ 88,10; τον . . . θείον αύτη 102,30; τόν κατά θάλατταν σΐόλον 
αύτφ 155,23; ές τε διατροφήν αύτοίς καί άνάπαυσιν 162,32. 

dat ivus t empor i s (annum post urbem conditam significat): άπό δέ κτίσεως . . . έτεσι 
τέτταρσι καί είκοσι καί έκατόν πρός τοις χιλίοις 81,5—6. 

dualis: 
in nominibus: èv χεροίν 33,8; 53,19; 56,18; 64,11; 68,38; τοίν τύποιν άμφοίν δλοιν 

διόλου 44,13-14; τό μεταξύ τοίν στρατοπέδοιν 189,9. 
in numeralibus: άμφω 77,5; 182,14; άνευ μέντοι γε δυοίν ή τριών πόλεων 148,20; gen. 

δύο 44,6; 66,32; 73,9; 191,26. 32; 196,28; dat. δυσί(ν) 40,16; 42,29; 47,8; 84,4; 108,15; 
205,19. 

elat ivo addun tu r : frequentissime additur δτι vocibus πλείστην vel sim. (31), τάχιστα 
(12), έγγυτάτω 41,29; μάλιστα 18,12; 51,31; 55,14; cf. etiam δτι τάχος 169,24; 174,31; 
δτι πολλήν vel sim. 100,17/18; 111,28/29; 137,16; 142,30/31; 161,25; 167,9; 168,17; 173, 
32; 178,18/19; 180,1/2; 186,3/4; 187,26; 190,12; 191,15; 199,7; 200,26; 202,19; 203,8. 15; 
ότι γε 6,30; 154,32; 158,23; πάνυ 46,9; 47,11; ώς frequenter (9). cf. etiam s.v. δσος. 

ell ipsis nominis subs tan t iv i eadeip ac in syntaxi At t ica: βίβλος 11,2; 89,2; 117,2; 
151,2; 181,2; γή passim (87); γλώττα 194,29; 195,27/28; θύρα 72,1; λόγοι 169,17; όδός 
68,19; 109,33; 207,11. 16/17; πληγή 69,16; 83,24; πόλις frequentissime: 'Αδριανού (31); 
Καλλίου 139,17; Κωνσταντίνου (15); Προυσίου (5); Φιλίππου 139,16. 

ell ipsis verbi subs tant iv i : ex. gr. 20,7—9. 
f u t u r i indicat ivus p r o impera t ivo aorist i : νομίσει τε μηδείς ύμών άδύνατα είναι 

32,22. 
f u t u r u m pe r fec tum: πεπράξεται 8,28. 
genet ivus par t i c ip i i con iunc t i p r o accusat ivo: ούκέτι έξουσι . . . πρός αύτόν 

συμβάσεων . . . μνησθήναι άπαξ όργή καί θυμφ καταστάντος ές τό πολεμείν 163,4. 
genet ivus par t i t ivus p r o n o m i n i b u s άλλος vel έτερος con iunc tus : τά τε άλλα τών 

έργων 8,4; τάς έτέρας τών όλκάδων 52,21; κάν τοις άλλοις τών πολέμων 63,16; τοις 
άλλοις . . . τών μεθ' ύμών 63,21; τάλλα τών άναγκαίων 126,9/10; τοίς άλλοις τών φρου-
ρίων 179,30; 185,22 app. (corr. in τοις άλλοις φρουρίοις S). 

genet ivus t empor i s s ignif icat t empor i s spa t ium: πηλός έπαλάσσετο πολλών ή μερών 
43,31; νυκτός δλης όδοιπορήσας 143,16; διαναπαύσαι έαυτόν . . . τού ένεστώτος θέ-
ρους 194,13/14; διάγων έν Βυζαντίφ θέρους 194,25. 
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genetivus verbis είναι vel γίγνεσθαι adiunctus: partitivus: ούδέ γάρ είσι των πάνυ 
παλαιών 25,27; οί δέ το πράγμα . . . εϋρισκον είναι τών δυνατών 52,3—4; εστι γάρ 
ή . . . άκρόπολις . . . τών όνομαστών έπ' άσφαλείςι 135,14—15; βέλτιον είναι . . . αύ-
τοίς και τών κατά πολλά συμφερόντων 162,25—26; κράτιστον είναι καί τών σφόδρα 
άναγκαίων 174,11-12; ήσαν δε τών άριστα πλεουσών 191,30; possessivus: εϋθύς όλος 
γίνεται τούτων 17,20; ευθύς όλος γίνεται του προκειμένου σκοπού 18,27; τήν δε γε 
λοιπήν πάσαν είναι τών δεσποτών 127,14; τής κατ' αυτήν έπιμελείας δλος ήν και του 
ταύτης συνοικισμού 131,12/13; ήν δε ot ή παρασκευή αύτη . . . της έκστρατείας ές 
Τραπεζούντα 152,4—5; τών κατά τήν Πόλιν . . . φροντίδων γίνεται τού τε συνοικι-
σμού αύτής 166,9-10; qualitatis: τού ήμετέρου γένους . . . έξω τούτων . . . δντος ή κρείτ-
τονός τίνος φύσεως 14,17. 

genus: τόν Άκροκόρινθον 126,25; 127,9; [ή . . . 'Ακροκόρινθος 121,15]; έν τοσούτοις 
περιόδοις 170,11; sim. 170,15; [τοσαύτης περιόδου 80,13; sim. 195,8. 20], 

hyperbaton: ot τούτων άπόγονοι κατά συμφοράς, Άχαιμενίδαι τε καί Περσείδαι, δια-
βάντες ές τήν Άσίαν 16,4—6; σημεία παρακολουθήσαντα ξένα έπί τή εις τήν βασι-
λείαν παρόδω 16,12—13; ίνα μή το πολύ βάρος έντός έμπεσόν τού χαλκού διάρρηξη 
τούτον (sc. τον τύπον) 44,19—20; προ γάρ τριών ή τεττάρων ήμερών τού πολέμου 
58,11; δίκην έμπϊπτον πυρός 74,22; ένδιδούς τάς νήσους τφ βασιλεί, Ίμβρον καί 
Λήμνον 85,26-27; sim. 85,30-86,1; 133,19-21; 134,4-5; τόν ήγεμόνα της Αίνου Δω-
ριέα καί τών νήσων 101,26; τών τις άνήρ 'Ιταλών (more Herodoteo) 105,2; τάς έντός 
πόλεις Πελοποννήσου τών 'Ενετών 123,18-19; έπιστατεί δέ καί ταίς οίκοδομίαις ταίς 
αυτός έαυτού 140,7. cf. etiam τε contra regulam positum. 

imperfectum pro aoristo: έξέπεμπε 21,12; 92,18; 118,21; 130,4; 142,8; 154,15; [έξέ-
πεμψε 142,12; 189,3/4]; έπεμπον 37,32; sim. 80,19; [έπεμψε 52,27; 85,26. 29; 126,17]; 
νύν δέ . . . έξεπλήττοντο καί εις άπορίαν . . . ένέπιπτον 39,23—24; έξεπλήττοντο 40,5/6; 
έπιπτον 182,25; 188,7; πρώτον μέν όλκάδας . . . ώρμιζον 40,10; ήδη γαρ έπυνθάνετο 
59,22; sim. 86,10; άπέθνησκεν 84,13; sim. 84,22; 191,3/4; κατέλειπεν αύτούς 166,29 app. 

imperfectum pro aoristo in sententiis irrealibus: ει γάρ μή τούτο τάχος έγεγόνει, 
κατεδύοντ' &ν at τριήρεις 57,35; έκινδύνευσε παρασυρήναι . . . , εί μή . . . έξήρπαζον 
59,2; πρός θάνατον άν ήν ή πληγή 160,21. 

indicativus pro coniunctivo: μή τοίνυν . . . κεχρήμεθα, άλλά . . . έσβάλλωμεν 34,26; 

ϊνα καί δ λίθος . . . καταχώννυται . . . καί μή . . . φήξιν έργάζηται 49,12. 
infinitivus aoristi pro infinitivo futuri : έμελλε δέξασθαι τόν χαλκόν 44,15; έλπίδι 

τού καθορθώσαι 53,19; έλπίσας διαλαθείν 160,17; ήσαν έν έλπίσιν . . . έλεϊν καί . . . 
κατασχεΐν καί χειρώσασθαι 191,9; ένόμιζε . . . τόν αυτού στόλον . . . περιγενέσθαι 
καί . . . άξειν 55,4; καί αύτός δέ ού περιιδεϊν, άλλά . . . βοηθήσειν 189,22/23; προσ-
δοκώντες αύτήν χειρώσασθαι 190,28 app. (corr. in λήψεσθαι S), 

infinitivus finalis (consecutivus) : τύπος . . . κατεσκευάζετο . . . οίον θήκη τις είναι 
44,12; κελεύει . , . έπιθείναι παίειν τό ταύτρ τείχος καί κατασείειν 46,25; χώμα μέ-
γα έχουν . . . άντί τείχους είναι 49,11; άμφορέας έπετίθουν άντί έπάλξεων είναι 49,15; 
συνήνεγκε τούτο . . . Παλτόγλη μή άποθανείν 55,14; τό Κέρας άνοίξαι ταίς Ιδίαις 
ναυσίν έφορμείν 55,33; άρχοντας αίτήσοντας άφίχθαι αύτφ παραδούναι τήν τε νήσον 
καί τα πολίσματα 136,16; διεϊλεν . . . άπαγαγεϊν έν Κωνσταντινουπόλει καί κατοικίσαι 
172,14; cum articulo more Thucydideo: έμέλησε . . . καί τούτο . . . αύτφ τού ώς άρι-
στα . . . τήν . . . άρχήν διοικεϊσθαι 17,27-28; τού μή ού καταξαί τε καί συντρϊψαι 
καί . . . τφ βυθφ παραδούναι 23,34-24,1; έφορμείν . . . τού μή τι έσπλέειν ή έκπλέειν 
47,26; προκαλύμματα δ' ήσαν . . . τού μή πυρφόροις όϊστοίς βλάπτεσθαι 49,8-9; αύ-
τάς . . . άνείργουσαι τού μή τι βλάπτειν 58,3; παρακαλέσαι... άποκτείναι τους παίδας 
τού μή άρνηθήναι τήν πίστιν 84,8; ήν δέ τούτο . . . πρόνοια . . . τού τε διατρέφεσθαι 
καί τού . . . έχειν κατατίθεσθαι κτλ. 90,19—20; έφρούρει τού μή τι τών ένδον έξαγαγείν 
ή τών έξωθεν είσκομίσασθαι 114,18-19; sim. 122,12—13 (έξάγειν . . . είσκομίζεσθαι); 
162,12—13; 188,20—21; στρατοπεδεύεται πόρρω τού άστεος τού μή λυμήνασθαι . . . 
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τους άγρούς 1 3 6 , 1 - 2 ; φύλακας έγκαταστήσας . . . του μή βλάπτεσθαι τους τε εισιόντας 
κτλ. 197 ,23-24 . 

i n f i n i t i v u s f u t u r i : 
post: άδυνατα είναι (παραδώσειν) 41,37; άδΰνατά οΐ αν (sc. είναι) (έλεϊν . . . προσ-

άξεσθαι) 207,3/4; εδει (πράξειν) 55,26; ξυνθήκας ποιείται (έπιπλευσείσθαι . . . 
βουλεύσαι . . . πράξαι) 8 6 , 1 6 - 1 8 ; δέχεται (concedit) (συμμαχήσειν) 118,10; έτοιμου 
όντος (δώοειν) 134,5. 

cum αν partícula: ούδε γαρ έπί μικρόν αν άντισχήσειν ψοντο 36,15; ένόμισαν γαρ 
άναρπάστους αν αύτοΰς εύθΐις γενήσεσθαι 106,17. 

i n f i n i t i v u s p e r f e c t i p r o i n f i n i t i v o a o r i s t i : έκπέμπει δύο των . . . άρχόντων . . . 
άρχοντας αΐτησοντας άφίχθαι αύτώ 136,16; διισχυρίζονται . . . τον δέ . . . ταύτα 
πεποιηκέναι 142,15. 

i n f i n i t i v u s p r a e s e n t i s p r o i n f i n i t i v o f u t u r i : δόντες . . . πιστά ή μην . . . άποφέ-
ρειν . . . καΐ φίλους είναι 138,13—15; εχουσι . . . πίστεις Ισχυρός ή μην . . . άλλήλοις 
βοηθεϊν 1 7 5 , 1 3 - 1 6 ; [παρέχουσι . . . πιστά ή μην δώσειν 133,25; δρκοις ξυνδήσας αυ-
τόν ή μην φυλάξειν 167,1], post μέλλω: 16,22; 20,30; 22,12; 23,13; 45,15; 102,3; 158,26; 
184,11; 207,13 [inf. fut. 38,5; 55,27; 114,32]. 

I o n i c a e f o r m a e : generalia: γιν- (57) [γιγν- (2)]; ές (557), έσ- (39), εσω (4), εσωθεν (2) 
[εις (103), είσ- (85), εϊσω (19)]; θαρσ- (2), θρασ- (2) [θαρρ- (11)]; πρόσω (13) [πορρ-
(18)]; χέρσου/-φ (4) [χερρόνησος/-ον (3, in S -ρ-), Χερρονησ- (7, in S -ρ-, sed 105,19 
et 174,30 -ρρ-, 174,12 -ρρ- corr. ex -ρ-)] ; σμικρ- (3) [μικρ- (87)]; -σσ- in vocibus 
άράσσω (2), έλάσσους et sim. (9) [έλαττον et sim. (6)], θάλασσα et sim. (96) [θάλαττα 
et sim. (30)], θάσσον (1) [θάττον (7)], κρείσσον (1) [κρεΐττον et sim. (10)], όρΰσσω 
(1) [όρΰττω (2)], πάσσαλος (4), πίσσα (1), σπαράσσω (1), τάσσω (2) [τάττω (4)], 
τεσσαρ- (15) [τετταρ- (11)], φυλάσσω (6) [φυλάττω (19)]; συν (124), συ- (370) [ξυν (3), 
ξυ- (88)]. singularia: άθροίζω (6); άθρόος (13); άνακωχεΰω (4), άνακωχή (2); άνδρεών 
(1); καίω (1); πρηνής (1); σήμερον (1). cf. etiam s. w . nominum formae, verborum 
formae. 

m o d i s e n t e n t i a r u m s e c u n d a r i a r u m : 

1. c o n d i c i o n a l i u m . 
post εί vel είτε: 

coniunctivus sine αν partícula: φανώσιν . . . άποδοκιμασθη 8,32—9,2; ποιήσωσι 
43,21. 
coniunctivus aoristi et indicativus futuri et optativus aoristi sine αν partícula: 
είτε . . . έπάξωνται καί . . . κρατήσουσι . . . εϊτε . . . έπιτρέψωσι . . . άνθέξονται 
(άνθέξωνται S) . . . καί . . . άντιποιήσαιντο 31,31—32,8. 
indicativus cum άν partícula (in protasi sententiae irrealis): εΐ ήκον άν . . ., ετυχον 
άν 120,7. 
optativus sine άν partícula: passim (30). 
optativus aoristi et indicativus futuri: εί μή που . . . κρατησειε . . . καί . . . 
άνοίξει 1 9 7 , 2 - 3 . 

post ήν: coniunctivus: έπίη (έπήη vel έπηη S) 127,17; 175,15; 198,13. 
post καν: coniunctivus et optativus: εύρεθη . . . καί . . . κυρωθείη 8,15—19. 

2. c o n s e c u t i v a r u m : 
post iva: optativus (post tempus praeteritum): είδείην 5a,34; είδέναι εχοιμι 5b,33/34. 

3. f i n a l i u m : 
post iva, nonnisi post tempus praeteritum vel praesens historicum: 

coniunctivus: έπέχη 23,12; κωλΰωσι 23,14; βλάπτωσι . . . άνασοβώνται 23,16—17; 
διάρρηξη . . . έργάσηται 44,20; βάλη 45,21; έμπρήσωσι . . . έργάσωνται 49,26; 
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ποιήσω 60,6/7; γνώτε 60,17; άφώσιν 65,13; ώσι 65,20; εχη 70,20; γενηται 92,28; 
191,24; νεοχμώση 107,26; προέλθη 168,8; ληστεύηται 174,17; κατατρέχη . . . 
πορθη . . . πολιορκη 200,24—25. indicativus et coniunctivus: ϊνα . . . καταχών-
νυται . . . καί μή . . . έργάζηται 49,12—13; optativus: είεν 47,21. optativus et con-
iunctivus: ποιοίτο . . . κατείργπ 57,24. 

post μή, post verba timendi (nonnisi δείδω vel δέος ήν), nonnisi post tempus 
praeteritum vel praesens historicum: 

coniunctivus: έπιπλεύση 86,9; έπαγάγηται 118,23; ληφθώσι . . . κινδυνεύσωσι 123, 
27—28; έργάσηται 126,12; πάθωσι 131,2; γενηται 142,23; λάθη 157,2; γένωνται 
171,24; άπόλωνται (άπόλλωνται S) 176,24; ληφθώσι . . . άπόλωνται (άπόλλωνται 
S) 183,20. coniunctivus aoristi et indicativus futuri et optativus aoristi: ξυνεπα-
ναστώσι . . . άποβαλεϊ . . . κινδυνεύσειε 136,7-8. coniunctivus et optativus: νεοχ-
μώση . . . φανείη 59,21-22; προκατάσχωσι. . . εϊη 120,20-21. optativus: εϊη 129,13; 
βλάψειε 133,29. 

post όπως: 
post tempus praeteritum vel praesens historicum: coniunctivus cum αν partícula: 
δπως äv θροήσωσι . . . φοβήσωσι και δουλώσωνται 71,14—15. coniunctivus sine 
âv partícula: κατάσχη . . . έξέλη 185,8-9. optativus: έπίδοι 81,22; εϊη 109,8; λη-
φθείη 109,22. optativus et coniunctivus: εϊη . . . εχη . . . άπείργη 95,18—19. post 
verba curandi: coniunctivus: post tempus praesens: παραδώμεν 13,21. post tempus 
praeteritum vel praesens historicum: διαναυμαχήση 50,23; άνέλη 83,25; έσβάλη 94, 
20/21. 

post ώς: 
coniunctivus cum άν partícula: post tempus praesens: άπείργωσιν 64,28; προσ-
έχωσι . . . προσβοηθώσι 65,5—6. post tempus praeteritum vel praesens historicum: 
άνοιξη 43,12; γένηται 46,29; 168,9; λάθωσι 47,4; f| 65,23. optativus cum äv par-
tícula, nonnisi post tempus praeteritum vel praesens historicum: προσβάλλοι . . . 
ποιοίτο 42,18—19; εϊη 47,1; προσβάλοι 50,27; προσαχθείη 107,21; εχοί 194,15. 
optativus et coniunctivus, post tempus praeteritum, sine άν partícula (Herodotum 
imitatus est Critobulus): ώς μήτε . . . άφανισθείη μήτε . . . ζημιωθεϊεν . . . και 
6χωσι 12,5-9. 

4. i n t e r roga t iva rum: 
post τις: post tempus praesens: 

indicativus: σημείωσαι τίνες διεβησαν 157,22; σκοπείτε, τίς . . . ή τίς . . . ή τις 
(omisso verbo substantivo) 61,19—20. post tempus praeteritum: indicativus: τί δει 
ποιειν . . ., έσκόπει 156,5. indicativus futuri: παραίνεσιν έχουσα, τίνων γενήσονται 
κύριοι 60,2. 

post δστις, όποι, δπως, nonnisi post tempus praeteritum vel praesens historicum: 
indicativus futuri: ούκ είχον, δ τι γε ετερον διαπράξονται 57,38/39. 
optativus cum άν partícula: κοινολογείται . . ., δπως άν φφστα καθαιρεθείη 43,20; 
βουλεύεται, δπως äv αύτήν ξυνοικίσειε 83,3; ουδέ ηδει τις, δποι την όρμήν 
ποιοϊτ' άν 108,6 app. (corr. in ποιήσοιτο S), optativus sine άν partícula: μή εχον-
τες . . . δ τι καί δράσαιεν 21,4; sim. 57,5; 69,27; 98,25; 106,16; 142,3; 145,32; 
161,24; ούκ ήδει τις, δποι τήν όρμήν ποιήσοιτο (corr. ex ποιοϊτ' άν S) 108,6; οΰδ' 
δποι γης εϊη έξακουόμενος 204,20. 

post εΐ, nonnisi post tempus praeteritum vel praesens historicum: 
coniunctivus: παρετήρει αύτούς . . ., εϊ πως . . . άπροσδοκήτοις έπίθηται αύτοις 
201,15. 
optativus: βούλοιντο 41,31; 98,14; 114,14; 170,27; δυνηθείη 50,25; δύναιτο 126,18; 
186,6; ένδοΐεν . . . άποδοϊεν 120,6—7. 
cf. etiam s. v. 5. relativarum et compara ti varum. 
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5. relativarum et comparativarum: 
coniunctivus cum άν partícula: έπεξάγοντος . . . δν άν έθέλη 19,9; παρακαλοϋντας 

. . . άρχοντα Ιχειν δν &ν κελεύση 86,23; κελεύσας . . . συμβαλεϊν . . . όπου άν 
τΰχωσιν ούσαι 191,18/19. 

coniunctivus sine άν partícula: θαυμάζεται . . . τοσούτψ μάλλον, δσφ καί μάλλον 
διαφέροντα ή καί τήν πίστιν έχοντα τψ σαφεΐ 12,19. 

indicativus cum άν partícula: τήν ίοτορίαν ξυνέθεσαν, . . . ώς άν έπήλθεν αύτοίς 
ή . . . είχον 13,16-17. 

optativus cum άν partícula: δει . . . τούτο νομίζειν κέρδος . . . δ τι άν προλάβοι 
τις έξαπατήσας ή βιασάμενος 31,13; έχώρει . . . φρίκην μεγίστην έμποιών, καθ' 
οι ς άν γένοιτο 39,29; sim. 154,19; παίειν τό ταύτη τείχος, ή άν άσθενές καί έπί-
μαχον εΐη 42,24; τοίς άλλοις . . . δσοι . . . βούλοιντ' άν κατοικεϊν . . . παρέσχεν 
83,15. 

optativus sine άν partícula: ϊναπερ τό στενώτατον ειη 22,6; διατίθεσθαι . . . ή βου-
λοίμεθα 31,6; τιμήσω . . . δπως τις έμφανης . . . γενήσοιτο ή . . . διαπρέψοι 34, 
32-33; κατασκόπων τό τείχος, fi τε έπίμαχον εΐη . . . ή τε άπόμαχον καί fi δεί 
προσάγειν τάς μηχανάς 42,2—3; χρήσασθαι αύτοίς δ τι βούλοιτο 47,14; sim. 73,25; 
135,5-6; 145,33; άνείργον, δποι παρείκοι 58,1; οικίας οίκοδομείν . . . f¡ έκαστος 
βούλοιτο 131,29; οίκοδομείν, δποι τής πόλεως βούλοιντο 139,22-23; δτε καί ών 
βούλοιτο 184,11-12; sim. 184,19. 

sententiis relativis Ϊναπερ . . . ειη 22,6 et ή . . . μηχανάς 42,2—3 pro interrogativis 
utitur Critobulus. 

6. temporalium: cf. s. w . έπάν, έως, δταν, δτε. 

neutrum adiectivi vel participii activi pro substantivo (more Thucydideo): 
τό άστατον καί άβέβαιον καί άνώμαλον 14,13; τό σφόδρα γε άπαραίτητόν τε καί 
άδιάλλακτον 102,16—17; τό άνέλπιστόν τε καί άδόκητον 36,18; τψ . . . άθρόω τής 
μεταβολής 36,3; sim. 40,6; 201,18; 203,6; τό άναντες 23,3; ούδέν . . . άντιβαίνον . . . 
ούδέ προσιστάμενον 45,38-46,1; sim. 147,19; τό τε έρυμνόν καί δυσάλωτον καί 
σφόδρα άπόμαχον 199,23; τό τε δραστήριον αΐιτής καί δξύ . . . καί τό τής ψυχής 
άγαν άρχικόν καί βασιλικόν 17,8-10; τό βλάσφημο ν 32,13; τό δοκούν 13,16; 36,2; 
91,33; 125,11; τό δύσβατον 159,1; τό δυσπρόσοδον 196,27; τό κωλϋσον . . . ή έπιοχή-
σον 62,33; sim. 25,4; τό έχυρόν 108,11 app.; τό ξυμβαίνον τής μνήμης 13,16/17 (laudat 
Aristidem); τφ . . . παραλόγφ τής έφόδου 36,4; sim. 40,6; 57,3; 154,20; 160,20. 24; 
161,22; τφ τε παραλόγφ καί άήθει του γεγονότος καί τφ ύπερβάλλοντι καί ξενίζοντι 
του δεινού 76,21-22; [ό τοΰ πάθους παράλογος 206,7]; τό πλεονάζον 12,16; sensu col-
lectivo: τό Ιππικόν 18,1 [saepius στρατός Ιππικός]; τό ναυτικόν 38,22. 28. 35; 43,4; 
173,15. 32; 174,1. 6; τό όμόφυλον 141,26; τό όπλιτικόν 18,1; 171,12; 198,24; τό πεζόν 
106,3; 159,22; 197,26 [saepius: στρατός πεζός vel πεζικός]; cf. etiam τό καθαρώτατον 
τοϋ στρατού 41,16/17; 42,33; 68,16. 

nominativus (vel accusativus) absolutus: τούς μέν . . . κατακοπήναι, τους δ' ένα-
ποπνιγήναι . . . πεποίηκεν . . . βραχείς τινας . . . περισωθέντας 30,14—16; άνέστησάν 
τε αυτόν τής πολιορκίας καί τρέψαντες ές αυτούς οϋτω ξυνέβη ταύτην περιγενέσθαι 
33,2—3; φασί γέ τοι τούτον ές τον τόπον τής άναιρέσεως άπαχθέντας παρακαλέσαι 
τον δήμιον 84,6—7; τήν χώραν έξημερών έρήμην τε οΰσαν καί άοίκητον αύτής 
τήν πολλήν καί . . . έπισφαλή 114,33—34; ήμέρας ίκανάς αύτοϋ διαγαγών ούδέν άπό 
Πελοποννήσου έφαίνετο 120,11—12; οί όπλίται . . . άγωνιζόμενοι καί προσφιλονει-
κοΰντες . . . καί . . . βιαζόμενοι οί μέν αύτών . . . κατεκρημνίζοντο κτλ. 145,5-8; 
καί τέλος άποκρούονται Ισχυρώς (se. oí όπλίται) πεσόντες αύτοϋ που ούκ όλίγοι 
των άγαθών καί γενναίων άνδρών 145,10-11; ό δέ (sc. ό βασιλεύς) πολλάκις άπειλήσας 
αύτφ καί δή καί στόλον έκπέμψας . . . καί μέρος τι τής Λέσβου καταδρομών . . . 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



Index graecitatis 245 

ό δ' (sc. Νικορέζος) ούδέν μάλλον ήφίει 169,17-19; οί όπλϊται . . . έκακοπάθουν 
πίπτοντες αύτοϋ πολλοί γενναίοι καί άγαθοί άνδρες 187,4—5. 

n o m i n u m , p r o n o m i n u m , adverb io rum formae: άγηρω acc. 4,25; άμαχί 73,25; 96,29; 
116,3; 183,20 [άμαχεί 125,32]; άναίδην 196,18; άνδρία (19) [άνδρεία (8)]; άστεος semper 
(37); βασιλείς acc. 13,24; 17,5; 153,21; cf. Ιππείς [βασιλέας 16,25; cf. Φωκεας 139,26]; 
βορέου 106,3 [βορρά (βορρά corr. ex βορά S) 202,4]; βόας 126,6; γυνή 119,14 
[γυναικί (4)]; δένδροις 24,21; δούκα 84,14 [δουκός 51,13]; δύο cf. s. v. dualis; έαρος 
22,21; 142,24; 175,30 [ήρος 185,30]; ήρι semper (11); έλεεινός 71,24. 25; 72,22; ιππείς 
acc. 134,24; 135,34; cf. βασιλείς; κακοπαθία 146,25; κλείθρα 74,12; κρατερός 4,32 
(laudatur Homerus); 50,33; 69,5 [καρτερός (10)]; κύκλωθεν 21,27; 45,14 [κυκλόθεν 
(κυκλώθεν S) 121,13]; μέγα acc. sg. mase. 152,2 [μέγαν 37,26. 38,2]; μηθέν 86,17 [μηδέν 
et sim. (49)]; νέας 105,22; νηας 134,17 [ναϋς acc. pl. (24)]; ναών 76,5 app. (corr. in 
νεών S) [νεών (νεών S) 7,32; 61,5; 132,6]; ναούς 74,25 ; 83,8 [νεώς 132,1; 166,11]; 
νύκταις 192,28 [νυξίν 44,33]; όίστοίς 49,9. 16; 51,7; 53,22. 26; όμηρον neutr. 97,9 
[όμηρους (4)]; πανδοχείον 101,6; 114,22; 131,30; 132,36; πασία gen. 87,22; 88,6; 158, 
21; 160,9; 162,19; 163,21; πασιάδαις dat. pl. 42,29; σημαία 71,1; 187,25; σιτίον (sg.) 
62,8; σκότους 93,4 [σκότφ 93,7]; σώς nom. pl. 41,33; 62,26; 69,21; 98,16; 119,14; 
τελείαν et τελείως semper (17) [τέλεον 137,15; τελεωτάτους 149,7]; τριήρεων semper 
(8); υίεί (corr. ex υΐφ S) 166,30; 195,27 [υίώ 113,5]; υίέα (corr. ex υίόν S) 101,32 
[υίόν 86,30; 112,23; 164,30]; υίέες 129,26; υΙέσι(ν) 84,4; 87,13. 

nominum p r o p r i o r u m formae: 

mase, in -ας desinentium: gen. Άθύρα 101,1; cf. πάπα 115,2; cf. πασία s. ν. nominum 
formae. 
mase, in -ας desinentium: acc. Χαμούζεα 143,29 [Χαμουζάν 91,34/35; nom. Χαμουζάς 
74,5; dat. Χαμουζςι 55,21; 86,15; voc. Χαμουζά 64,9]. 
mase, in -ης desinentium: gen. Άμηρούκ(η) 165,21; Άσάνη 126,15; Ίαγούπη 184,6; 
Ίωνούζη 92,2; 105,16; Μάχουμούτη 88,6; Μικέλη 140,22; Όρχάνη 73,26; Παλτόγλη 
47,22; 50,32; Χαλήλη 87,5.22; [Άχαιμένου 15,25; Παίαζήτου 30,3. 12; 32,33; Παλ-
τόγλου 55,16]; Άμάρεος 183,8; Άχαιμένους 16,1; Άσάνεω 142,1. 28/29; 144,18; Γα-
τελιούζεω 150,16; Μαχουμούτεω 132,27; 137,29; 143,12; 158,21; 160,9; 182,11; 189,26; 
203,27; Μεχεμέτεω 13,19; Μωράτεω 16,8; 96,24; 149,15; Παϊαζήτεω 30,2; 158,3; Χα-
σάνεω 158,9. 19; 161,16; 164,25. 26; dat. Άμάρει 183,27; Μαχουμούτει 42,25; 122,11; 
124,24; 142,32; 160,15; 171,15; 182,14; 183,12. 21; 191,17 [Άμάρη 182,3], acc. Άσάνεα 
142,4. 8. 12. 30; 143,1. 22. 28; Μαχουμούτεα 88,9; 106,27; 137,24/25; 143,13/14. 26. 31; 
150,4; 163,24; 169,27; 172,8; 179,20. 24; 189,2. 18; Χασάνεα 153,22; 157,2; 161,29; 164,30; 
[Άσάνην 126,29; 134,8], 
masc. in -ις desinentium: gen. Δράκουλι 7,1. 7; 168,6; Δράκουλη 166,19; Μεχέμετι 
11,3; 20,12; 40,25; Τομήριος (Τομίριος) 153,22; 158,1 ; dat. Μεχέμετι 49,19 [Μεχεμέτει3,8]. 
fem. in -α desinentium: gen. Βόστιτζας 124,14 [Ίαΐτζης 177,1; 186,8; 188,27]. 
fem. in -ις desinentium: gen. Χέμμιος 16,3. 

numera l ium formae: cardinalia: άμφω, δύο cf. s. ν. dualis; δυόδεκα 130,25; in compositis 
praepositione πρός cum dativo coniuncta utitur Critobulus: έπτά πρός τοίς δέκα 8,7; 
sim. passim. 
in annorum mundi notatione semper hac forma loquendi utitur Critobulus: έτος . . . 
Ιννατον καί πεντηκοστόν πρός τοίς έννακοσίοις τε καί έξακισχιλίοις 15,16-17; sim. 
18,25; 24,11; 81,3-4; 88,26; 100,21-22,; 112,1-2; 116,25; 131,9; 138,20-21; 150,26-27; 
165,10-11; 172,32-33; 180,3-4; 192,18; 196,3-4; 200,28-29; 207,25. 
quotientiva: τρείς 150,19. 

op ta t ivus fu tu r i : 
in sententia comparativa: τιμήσω τε τους άγαθοΐις . . . δπως τις έμφανής . . . γενησοιτο 
ή . . . διαπρέψοι 34,32-33. 
in sententia interrogativa: ούδέ ήδει τις, δποι τήν όρμήν ποιήσοιτο 108,6. 
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pa r t i c ip ium pro in f in i t ivo pos t ώς: τοσαύτρ προθυμίςι . . . κεχρημένους ώς πάν 
ότιούν άν μάλλον έλομένους παθεΐν ή κτλ. 60,8. 

pa r t i c ip ium pro verbo f in i to : λέξω δή . . . και τήν ένέργειαν ώς ένόν 43,28; καί 
τα μεν της μηχανής τοιαύτα ώς ένόν ήμίν . . . άπαγγείλασι 46,19. 

pa r t i c ip ium per fec t i p ro pa r t i c ip io aor is t i : πάντων ούν άναβοησάντων εύθυς και 
συνδεδραμηκότων 58,15—16; ευ πεποιηκώς τε καί δεξιωσάμενος . . . έτι τε δημηγορή-
σας 82,30—31; τοις μεν σπεισάμενος καί πίστεις δούς καί λαβών, τοις δε δωρησάμε-
νος . . . έστι δ' οίς καί φόρους άνείς, τοις δε άλλο τι καλόν πεποιηκώς, πάσι δε 
λαλήσας ειρηνικά 85,7—9. cf. etiam οι γεγονότες ές ύστερον 12,7. 

pe r f ec tum verbi f in i t i p ro aor is to : γέγονε, γεγόνασι 16,17; 46,30; 55,11; 76,17; 
88,20; 102,32; 104,28; 125,33; 143,10; 147,15; 153,16; 157,5; διαγέγονε 152,23/24; 192,28; 
196,2; 207,20; νενίκηκε 193,19; παρελήλυθε 67,19; πεποίηκε, πεποιήκασι 30,26; 112,26; 
131,1; 174,18; 184,12; πεπόνθαμεν, πεπόνθασι 30,18; 123,29. cum variatione tem-
porum: προσεχώρησαν . . . γεγονε 6,37; έπράχθη . . . κατελΰθη . . . γέγονεν 12,27/28; 
γεγόνασι . . . έχρήσαντο 14,32; άπέθανον . . . γεγόνασιν 55,9; μετεκομίσθη . . . γεγονε 
79,7; ήμειψεν . . . γεγονε 192,24; μεταβέβηκέ τε καί περιέστη 14,22; έξέπληξε . . . 
ένέβαλε . . . παρήρηται 39,17; προσεφέροντο . . . παρήρηται 77,9; έμελετήθη . . . 
συνήψε . . . πεποίηται 24,5; διεκώλυσε . . . διέλυσε . . . πεποίηκεν 30,15; ήσθη . . . 
πεποίηται 100,9; έβεβαίωσε . . . πεποίηκεν 143,6; έπόρθησα . . . πεποίημαι 170,13; 
άπώλεσε . . . τετΰχηκε 120,28. 

pe r f ec tum verbi f in i t i p ro p lu squamper f ec to : ούτω φιλοτίμως . . . έξείργασται 
ταϋτα τω βασιλεί 193,31/32 app. (corr. in έξείργαστο S); ή της προνοίας όλως έξερρύηκε 
δόξα 206,5. 

phonet ica : cf. supra mendorum indices (p. 98*—101*). 
p leonasmus: πώς δει καί πού και πότε άγωνίζεσθαι καλόν 65,24—25; μετ' ού πολλάς 

δε ήμέρας ύστερον 88,2. 
p lural is p ronomin i s reflexivi ad s ingularem p r o n o m i n i s έκάτερος per t inens : 

κοινολογησάμενοι μετ' αλλήλων έκάτερος άναγκαία . . . καί έαυτοϊς λυσιτελή τε καί 
πρόσφορα τέλος συμβαίνουσιν 156,12—13. 

p lura l i s verbi ad p lura lem nominis vel p ronomin i s neu t r ius generis per t inens : 
τα . . . παλαιά τών έργων . . . δυσπαράδεκτά πώς είσι και . . . έρχεται . . . ή . . . κατα-
φρονείται 12,13; οΐιδέ γάρ είσι (sc. τα έργα) τών πάνυ παλαιών 25,27; γένη πολλά . . . 
όπλα ήραντο καί . . . ήγωνίσαντο 27,32—33; πολλά τοιαύτα ειργον αϊτούς 28,5; τα του 
πολέμου- ουκ είσίν έπί φητοίς 31,14; τάδε, άπερ θεοσημεϊαί τίνες ήσαν καί προ-
φοιβασμοί 58,10; ταϋτα έγένοντο 59,7 app. (corr. in έγένετο S); τά νυν . . . τάδε 
άθλα . . . δσα καί οίά είσιν καί την δόξαν όπόσην έχει 60,16; σταυρώματα δέ 
μόνον ήσαν 67,5; σκεύη καί πέπλα . . . τά μεν άπεδίδοντο . . . τά δέ πυρί παρεδίδοντο 
73,2—5; τά πάθη . . . ήσαν ού φορητά 78,13—14; τά πτώματα . . . είσίν οία καί παρα-
βάλλεσθαι 78,19-20; έφθησαν αύτους τά του φθόνου βέλη 83,23; δσα νέμονται γήν 
96,7; τά δ' άλλα σκηνή καί ύπόκρισις ήσαν 143,9; κριθήσονται τά κατ' αύτούς δπλοις 
163,4. 

p l u s q u a m p e r f e c t u m pro aor is to : έγεγόνει 39,14; 57,35; 185,2; έγνώκει 122,10; 194,13; 
197,3; 199,24. 28; ήδίκηντο 75,8; άποβεβλήκει 147,10; γεγαμηκώς ήν 88,4; ώρμητο 
94,14; πεποιήκει 197,4. cum variatione temporum: άποβεβλήκει . . . παρεβλάβη 79, 
9—10; ήναντίωτο . . . παρέλυσε 87,16-18; είσηλθεν . . . άφίκτο 107,15; έγνώκει . . . 
έξέπεμψεν 189,1-4. 

p l u s q u a m p e r f e c t u m pro imper fec to : ηύμοιρήκει 200,20 (corr. ex ηύμοίρει S), cum 
variatione temporum: έβέβλητο . . . έπετίθετο 44,26—28; έβέβλητο (bis) . . . ώθεϊτο 45, 
5 - 9 . 

pos i t ivus p ro compara t ivo : μηδ' άλλο τι προΰργου τών άπάντων τιθέναι 32,20—21. 
pos i t ivus p ro elat ivo: λείαν . . . δτι πολλήν 100,18; sim. 111,29; 137,16; 142,31; 

161,25; 167,9; 168,17; 173,32; 178,19; 180,2; 186,4; 187,26; 190,12; 191,15; 199,7; 
200,26; 202,19; 203,8. 15. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



Index graecitatis 247 

pos i t ivus p ro super la t ivo: πρώτος τε ών των παρ' αύτφ καί μέγα δυνάμενος μετ' 
αύτόν 132,29. 

praesens p ro aor i s to in sentent ia irreali : την στρατηγίδα ναύν μικρού κατέδυσαν 
αν . . ., ει μή ό κυβερνήτης άφανίζει τον φρυκτόν 93,9-11. 

praesens p r o f u t u r o : πάντα καταδραμούμεθα, καί ούδέν ήμας όλως έπίσχει του πρόσω 
ουδέ . . . άντιστήναι δυνήσεται . . . άλλ' έν βραχεί . . . έσόμεθα 34,23. 

p r o n o m i n a personal ia p ro reflexivis: passim (frequentissime), pronomen personale 
corr. e pronomine reflexivo S: της . . . κατ' αυτούς θαλάττης έκράτουν 36,22; είχε γαρ 
ύπ' αυτόν 41,20. pronomen reflexivum corr. e pronomine personali S (immutata posi-
tione): ου δή λέγεται Ξέρξην . . . την τε στρατιάν έαυτοϋ . . . άναμετρήσαι 105,23. 

p r o n o m e n ref lexivum έαυτ- ad p r imam per sonam spectat : ήγοϋμαι . . . άσφαλί-
ζεσθαι δέ μόνον τα έαυτοϋ 20,15; ήμών . . . καιρόν έχόντων . . . άναπαύειν αυτούς 
62,7. 

r e d u p l i c a d o omissa: κατακερματισμένους 44,2; κατακερματισμένην 195,8/9; κατορ-
θωκότος 4,26 app.; sim. 85,12 app.; 133,15 app.; 165,2 app.; όμολογημένων 20,1 
app.; όχυρωμένη 121,17 app.; sim. 108,19 app.; 196,12/13 app.; παροχικός 196,7 app. 

super la t ivo add i tu r : ότι 174,21. 
var ia t io m o d o r u m : cf. s. w . indicativus pro coniunctivo; modi sententiarum secundaria-

rum, cond ic iona l ium, pos t εί vel ε ί τε , coniunctivus aoristi et indicativus futuri 
et optativus aoristi sine αν partícula; optativus aoristi et indicativus futuri; pos t καν , 
coniunctivus et optativus; f ina l ium, pos t ί ν α , indicativus et coniunctivus; optativus 
et coniunctivus; pos t μή, coniunctivus aoristi et indicativus futuri et optativus aoristi; 
coniunctivus et optativus; pos t ό π ω ς , optativus et coniunctivus; pos t ώς , optativus 
et coniunctivus; Ι ω ς coniunctio 32,18. 21. 

var ia t io t emporum: cf. s. w . infinitivus aoristi pro infinitivo futuri; infinitivus futuri; 
participium perfecti pro participio aoristi; perfectum verbi finiti pro aoristo; plusquamper-
fectum pro aoristo; plusquamperfectum pro imperfecto; praesens pro futuro, 

verba cont rac ta : νεοχμών (pro νεοχμοϋν) 91,29 [νεοχμοϋντα 94,17]; προσεδόκουν (pro 
προσεδόκων) 36,10; 66,9; 178,10 [προσεδοκάτο 36,33; 87,2; 143,4; προσδοκάν 77,8/9; 
προσδοκώμενον 109,20; προσδοκώμενη 120,12/13; προσδοκώντες 187,23; 190,28], 

ve rbo rum formae: 
aoristus médius pro aoristo passivo: άποπειράσασθαι 49,20. 
aoristus mixtus: έξήνεγκαν 177,24; είσενεγκάμενον 203,9. 
aoristus passivus pro aoristo medio: μετωκίσθησαν 16,4; άρεσθείς 100,27; έπειράθησαν 
141,19. 
futurum verborum in -ιζω desinentium: [nonnisi formae atticae]. 
imperativus in -τωσαν desinens: βαλλέτωσαν 64,28. 
optativi aoristi activi formae tertiae pers. sing, sunt semper aeolicae (δεήσειεν 21,10; 
δράσειεν 69,27; 98,25; 142,3; 161,24; ξυνοικίσειε 83,3; έπιπλεύσειε 130,17; βλάψειε 
133,29; κινδυνεΰσειε 136,8; κρατήσειε 197,2), tertiae pers. pl. formae vel aeolicae (δρά-
σειαν 106,16; παρακουσειαν 163,2) vel vulgares (δράσαιεν 21,4; 57,5; 145,32); secun-
dae personae formae non reperiuntur. 
optativi aoristi primae pers. pl. forma: θείημεν 32,22. 
plusquamperfecti medio-passivi tertiae pers. pl. forma: έτετάχατο 50,9. 
singularia: άγω: έπήξεν 87,12; έπάξωνται 31,32. άνοίγνυμι: ήνοίγοντο 72,29; ήνοίγη 
59,17; 153,14; άνοιγέν 57,9; άνοιγέντων 44,34. άπαγορεύω: άπαγορεΰσας 69,26. άπόλ-
λυμι: άπόλλωνται 176,24 app.; 183,20 app.; [άπολλύναι 146,41; 199,26; cf. etiam 76,11; 
77,4; 110,21; 184,23; 187,6; 194,6; 205,29/206,1], βούλομαι: ήβουλήθη 195,8 (corr. ex 
έβουλήθη S) [έβουλ- (17)]. γίγνομαι: γιγν- 13,1; 167,27 [γιν- vel έγιν- (72)]; διδράσκω: 
άποδράσουσιν 62,32; άπέδρων 86,11 [διαδράντες 48,18; διαδράναι 73,32; διαδράς 
168,13], δίδωμι: άπεδίδουν 118,13; 153,18; παρεδίδουν 73,24 [άπεδίδοσαν 137,19]. 
δυναμαι: έδυν- (3) [ήδυν- (10)]. έθέλω: θέλων 73,32 [έθελ- (16)]. εϊδον: προειδοϋσιν 
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178,3; προειδομένω 203,4. εϊμι: έξήεσαν 71,5; άνρεσαν (άνίεσαν S) 198,26; άπήεσαν 
(άπίεσαν S) 75,14; έπήη 127,17 app.; 198,13 app.; έπηη 175,15 app. έλαύνω: έλάσων 
175,7. Ιοικα: έπεοικότα 4,13; άπεοικυίας 4,19; προσεοικός 23,2. έπιμελοϋμαι: έπεμέ-
λετο (4); έπιμελόμενος (2) [έπιμελείσθαι 161,6], Ιρομαι: εϊρετο 51,28; έρχομαι: part, 
έρχόμενος et composita: 22,1; 45,27; 49,12 app.; 51,35; 58,12/13; 90,24/25; 95,8/9; 102, 
14; 141,13; 157,20; 164,3; 167,22; 174,17; 199,31. 32; 200,2 [ιών et composita (19)]; 
Ιξεισι praes. (9); κάτεισι praes. 52,14; έξίασι praes. 171,31 [ερχεται 12,14; έξέρχεται 
176,26; έπέρχεται 177,30]. εύθηνέομαι: semper εύθυν- 96,4 app.; 104,29/30 app.; 124,7 
app.; 150,11 app.; 155,14 app.; εύθύνεται 96,2 app. ευρίσκω: εϋρεται praes. 87,8. Ιχω: 
άντισχήσειν 34,7; 36,15; ένισχημένοις 22,26; ένισχημένη 58,17; σχήσειν (corr. ex έξειν 
S) 37,33; έπίοχει pro fut. 34,23; [έπισχήσον 62,33]. ϊημι: άφήκαν 67,16; ήφίεσαν 68,31; 
ήφίει 169,19. ΐστημι: άντικαθιστφ 88,7; άντικαθίστα 139,9; άφιστφ 35,24; 185,15; έγ-
καθιστάνειν 103,1; έξίστα 37,18; έφιστών 15,9; καθίστα 18,13 app.; καθιστάν 14,4/5; 
καθιστών 41,9; μετανιστών 139,15; ξυναφιστφ 35,26; ξυναφιστώντες 141,17. κλείω: 
άποκέκλεισται 63,5; κεκλεισμένος 74,11; sim. 199,33; 203,11/12; 206,2/3. λέγω: διει-
λέχθη 189,20/21. μείγνυμι: πρόσμιγε 64,18 app.; 64,22. νέμομαι: έπινεμησαμένη 204,28. 
οίδα: οϊδαμεν 31,6. όφλισκάνω: δφλειν 20,28. πίμπλημι: έμπιπλωντες 141,11. πίμπρη-
μι: έμπιπρών 74,22; sim. 141,25; 176,6; 198,7; 203,20; cf. etiam infra χρίμπτω. πλέω: 
έπιπλευσείσθαι 86,16/17; cf. etiam s.v. contractio neglecta. φήγνυμι: διαρρήσσει 74, 
11/12; παρερρηγμένα 49,3. 20; 50,10. 18; 65,1. 12.; sim. 64,22; 67,36; 68,23. φίπτω: 
φιπτοϋσι 70,17; 111,4; φιπτεί 74,1; φιπτοΰμενον 48,23; έρρίπτουν 73,22; 199,2; έρ-
ριπτείτο 72,29; (corr. ex έρρίπτετο S) 72,32; [φίπτοντες 182,15]; καταρριπτεΐν 121,31; 
καταρριπτοΰντες201,8; καταρριπτουμενα 46,6/7; κατερρίπτει 45,31; 109,6; 186,15; κατ-
ερρίπτουν 46,31; 190,32; κατερριπτείτο 122,1; κατήρριπτεν 48,28; κατήρριψε(ν) 47,12; 
48,5; 171,4; κατηρριπται 61,31; [κατηρριπτο 59,16; 67,5; 109,27]; κατερριφθέντα 90,10; 
κατερριφθεϊσαν 149,15 [καταρριφθέν(τος) 123,27; 186,15]. σημαίνω: σημάνας 145,12. 
17; 187,7; προσημάνας 187,15 [ύπεσήμηνε 16,14], σκεδάννυμι: διασκεδάζων 45,30. 
σκοπέω: κατασκοπήσαντες 52,5 [κατασκεψομένους 118,22], τελέω: συντελέσειν 114,32. 
τέμνω: άποταμόντες 74,2. τίθημι: έπετίθουν 45,18; 49,15; ξυντεθειμένοις 22,25; συν-
τεθεϊσθαι 142,28. φημί: έφημεν 150,14; 196,9; [Ιφασαν (5)]. χέω: χεθήναι 48,15; χεθείσα 
199,3; [χυθέν 202,7; sim. 75,9; 110,10]. χόω: έχώννυε(ν) 46,32; 109,8; καταχώννυται 
pro coni. 49,12. χράομαι: κεχρήσθαι = uti 22,23; 34,17. 26; (κεχρήμεθα pro coni.); 
60,8; 63,9; 64,14 (corr. ex χρήσθαι S); 68,24; 104,29; 194,15. χρίμπτω: έγχρίψασαι 93,16 
app. cf. supra πίμπλημι, πίμπρημι. ώθέω: ώθεϊτο 45,9; ώσε 54,25; είσωθοϋντο 162,17 
[άπεωθοϋντο 67,37; 73,18]; άπεωσάμενοι 111,2 [άπωσαμένη 79,11/12; sim. 102,4; 201, 
21]; άπεώσασθαι 51,22; 69,10; 186,30 [άπώσασθαι 67,10; 110,7; ώσαι 82,2], 

asterisco signata sunt ea vocabula, quibus Critobulus solus vel primus usus est. 

άβατος : άπιστόν τι πάθος . . . και άκοαϊς δλως άβατον και άφόρητον 205,9; cf. παρ-
θένοι . . . άρρένων όφθαλμοϊς έτι καί νυν άβατοι 61,1. 

άγάλλω, orno: παραδείσους . . . πολλοίς άλλοις άγάλλει καλοϊς 24,24; καί πολλοίς άλ-
λοις τοιούτοις άγάλλειν αυτήν (sc. τήν Κωνοταντινοΰπολιν); honorem tribuo: καί πολ-
λοίς άλλοις άγάλλει τον άνδρα 91,20. 

ά γ κ ώ ν , ea pars navis, ubi costa iugo coniuncta est: έξάπτει προτόνους μάκρους των 
άγκώνων έκδήσας 56,12. 

ά δ υ ν ά τ ω ς εχω π ρ ό ς τι: οί δε προς τούτο άδυνάτως Ιχειν Ιφασαν 51,30. 
φδω pro ςιδομαι: έπάν δέ άκοΰσητε των πολεμικών φδόντων 64,7; ίως αν ξιση το πολε-

μικόν 66,3; [κελεύει . . . φσαι τάς τε σάλπιγγας το πολεμικόν 66,15], 
ά θ ρ ό ο ς , subitus: τφ άθρόψ της μεταβολής 36,3; τφ άθρόψ της έπιθέσεως 40,6; 201,18; 

203,6; τήν άθρόαν Ιφοδον 98,22; 106,13; 156,3; 161,18; 167,24/25; sim. 128,12; 161,16. 
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ά κ ο ύ ο μ α ι , ad aures alicuius pervenio: στασιάζοντές τε ήσαν και ήκούοντό oí oí δεσπόται 
118,18/19; cf. εισακούομαι, έξακούομαι. 

άλλως: άλλως γέ πως εχω, perturbatus sum: ει τί που νεωτερίζον ήν . . . ή άλλως γέ 
πως έχον 91,30. 

ά μ ι λ λ ά ο μ α ί τ ι ν ι δ ι ά τ ί νος : εργα . . . δια πάντων τοις μεγίστοις . . . άμιλλώμενα 
140,13—14 ε ϊς τ ι : τοις καλλίστοις των νεών άμιλλωμενον ες ϋψος και κάλλος και μέγε-
θος 132,6. εν τ ι ν ι : άμιλληθήναι . . . έν πάσι τη παλαιή ταύτης ευδαιμονία 173,11. 

άμήρ ισσα : cf. indicem verborum ad res Byzantinas Turcicas Italicas spectantium. 
άμφί (more Xenophonteo): άμφί τούς πεντακοσίους 75,27; άμφί τάς πεντεκαίδεκα μυριά-

δας 126,3. 
άνά: άνά κράτος (more Xenophonteo): 182,19; 198,29. cum genetivo: λαμβάνοντας . . . 

μισθόν άνά νομισμάτων §ξ ή και πλείω 90,17; έκαστος άνά χοινίκων τριών 126,22. 
ά ν ά γ ο μ α ι έπ ί τ ί νος : άνήχθησαν έπί μετεώρου 182,23. 
ά ν ά θ ε σ ι ς , mandatum: πρέσβεις . . . εχοντες άνάθεσιν ταύτην 86,33. 
ά ν α κ ά ω , rimas navis pice expleo (?): τάς δέ διάβροχους ούσας (sc. τριήρεις) άνακάων 

καί θεραπεύων 38,24. 
ά ν α κ λ ά ω , mollio: άνέκλων ώς δυνατόν την φοράν τών λίθων καί έξεκαύλιζον 48,26; 

άνέκλων (corr. ex έξεκαυλιζον S) την φοράν τών λίθων 191,1. 
ά ν α κ ω χ ε ύ ω cum dat.: ταις μεν τών νεών άνακωχεύων εϊσω βελών 64,10; [cum acc. 

άνακωχεύσαντες τάς ναύς 51,2; absol. μικρόν άνακωχεύσαντες 53,20; 182,23]. 
ά ν α ρ τ ά ω , retineo: ές δεύρο την δλην ξυγγραφήν άνηρτήσαμεν 8,32; suspensum alqm 

teneo: κεναϊς έλπίσιν άναρτήσας αυτούς 130,28/29. 
ά ν α σ ο β έ ω , absterreo: ϊνα . . . άνασοβώνται πόρρωθεν 23,17; δι ' ων πόρρωθεν άνασο-

βούνται 184,20/21. 
ά ν α χ ω ρ έ ω τ ι ν ό ς , recedo ab alqa re: άπρακτους τών ώδε άναχωρήσαι 60,9; άναχωρεί 

της διώξεως 111,14. 
ά ν ε ί ρ γ ω cum part.: τάς ναϋς . . . άνεϊργον, οποί παρείκοι, διεκθεούσας 58,1; cum inf.: 

αύτοΰς . . . άνεϊργον εϊσω του σταυρώματος παρελθεϊν 69,1. 
άνέχω τ ι ν ά τ ί ν ο ς , retineo alqm ab alqa re: άνέσχε . . . τούτους της όρμής 86,14; 

τους στρατιώτας . . . άνέσχε της όρμής 194,8. 
άν ίστημ ί τ ι ν ά τ ί ν ο ς , facio ut recedat alqis ab alqa re: άνέστησάν τε αύτόν τής 

πολιορκίας 33,2; sim. 33,11. 
ά ν τ ι κ α θ ί σ τ η μ ί τ ι ν ά τ ί ν ο ς εϊς τι : πιστούς καί φρονίμους άντικαταστήσας αύτών ές 

τήν τούτων συλλογην 18,19; cf. 87,25; 88,7; 139,8-9. 
ά ν τ ι φ ι λ ο τ ι μ έ ο μ α ι , contendo cum alqo: άντιφιλοτιμουμένων άλλήλοις 110,17/18. 
ά ν τ ι φ ι λ ο τ ί μ η σ ι ς , aemulatio: άντιφιλοτιμήσει πάντων προς τό έργον κεχρημένων 22,22; 

sim. 39,11; 154,18. 
ά π α γ ω γ ή , decessus e vita: τφ θεώ χάριτας όμολογήσαντα τής άπαγωγής 84,11. 
ά π α ρ α σ ά λ ε υ τ ο ς , inconcussus: τηρήσαι την άρχήν καί την τύχην άπαρασάλευτον 14,31. 
ά π ε ι λ έ ω τι εις τ ι να : πολλά καϊ βλάσφημα άπειλήσας ές βασιλέα 167,14; [τινί 169,17], 
ά π ε ρ υ θ ρ ι ά ο μ α ι (medium pro activo): άπηρυθριασμένοι προς πάντα τά χείριστα 72,7. 
ά π ι σ τ ο ς εις άκοήν: πράγμα ξένον καϊ είς άκοήν άπιστον 38,20; πράγμα . . . εις άκοήν 

όλως άπιστόν τε καϊ δυσπαράδεκτον 43,26; [θέαμα . . . άκοαϊς άπιστον 56,25], 
ά π ό cum numeralibus spatium significat: στρατοπεδεύεται . . . δσα άπό σταδίων τεττάρων 

προς ταϊς . . . Πύλαις τοϋ 'Ρωμανού 39,31; όσον άπό τεττάρων σταδίων άπέχον τής 
πόλεως 121,8. 

ά π ό δ ο σ ι ς , venditio: εις άπόδοσιν 60,27; προς άπόδοσιν 61,3; 73,8. pretium redemp-
tionis: ές άπόδοσιν 112,17. 

ά π ο ζ έ ω , defervesco: άποζέσαντος τού χαλκού καί ψυχρού γεγονότος 45,1. 
ά π ο ι κ ί ζ ω τ ι ν ά τ ί νος : άποικίζων πολλούς τε τών Τριβαλλών . . . τής αύτών 114,27— 

28. 
ά π ο κ λ η ρ ό ω τ ι ν ά τ ιν ι : σατράπας ταύταις άποκληρών 91,32 app. 
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άποκρύπτω, obscuro: έκείνοι τοίις προ αυτών . . . γενομένους τούτοις (i. e. άρειη κτλ.) 
άπέκρυψαν 13,27; πάσας τάς προ αύτης άποκρύψασαν πολλω τινι καί άπείρω τω 
μέσω 82,8—9; ώς άποκρύψαι μή μόνον τσίις κατ' αυτόν απαντας, άλλα δή καί τους 
προ αυτοί εν τε φρονήσει κτλ. 88,12—13. 

άπολέγομαι , magistratum abrogo: σατραπείας άπολεγόμενος καί άρχάς 91,31. 
απόμαχος, inexpugnabilis: τείχος άπόμαχον 42,3; sim. 61,33; άπόμαχον . . . πόλιν 61,27; 

sim. 108,15. 23/24; 121,15/16; 125,12; 199,18. 21,22. 23; 207,3; τά τε . . . απόμαχα του 
χωρίου 121,11; sim. 171,16; πάροδος άπόμαχος 122,2; έκ του άπομαχωτάτου μέρους 
του βουνού καί της πόλεως 126,23; insuperabilis: oí δέ . . . των 'Ιταλών . . . άπόμαχοι 
62,18. 

άποσταυρόω, in vallum exstruo: κεραίας μεγάλας έπαγαγόντες άπεσταυρουν κατά τα 
παρερρηγμένα του τείχους 49,3. 

άποτομία , crudelitas: όξύτητι καί άποτομίςι του έργου 76,19. 
άποτρέπω τ ινά εις τι , deterreo alqm ab alqa re: ές τον κατά της Πόλεως πόλεμον 

άποτρέπων τε ήν αυτόν 87,19. 
άπόχρησις , idem quod χρήσις: άπεδίδοντο Ίουδαίοις εις άπόχρησιν ού καλήν 73,5. 
άπρόϊτος , qui foras egressus non est: παρθένους μοναζούσας σεμνάς τε καί άπροίτους 

το όλον 72,17; κατακλείσαντες έαυτούς έν τοίς δωματίοις εμενον άπρόϊτοι 205,18. 
άρκέω πρός τι, utilis sum ad alqd: βουλήν . . ., ή καί προς το προκείμενόν οί 

καλώς ήρκεσε 55,35—36; αί δε (sc. παρθένοι) προς θεραπείαν άρκέσουσιν, αί δε προς 
άπόδοσιν 61,2—3. 

αύλοειδής , tubo similis: τύπος . . . κατεσκευάζετο στρογγυλός, αύλοειδής, έπιμήκης 
44,4. 

αυτάρκεια , ea quae sunt ad vivendum necessaria: διαδους αύτοίς καί σίτον καί ζεύγη 
βοών καί πάσαν άλλην αύτάρκειάν τε καί χρείαν 131,17; sim. 139,23; 162,32; 200,14; 
203,9. 

αύτός: abundat: ó γάρ τοι πατήρ αύτω Παλαμήδης . . . κατέλιπεν έν ταίς αύτού 
διαθήκαις 101,27-28; ήν γαρ αύτοίς èv τοίς πρώτοις των φίλων (ό) άνήρ καί αυτοί 
έπίστευον αύτφ τά γε τοιαύτα 133,26. 

αΰτόσε pro αυτού: στρατιάν . . . Ικανήν αΰτόσε καταλιπών 207,4. 
αυτουργός, qui confecit: πολλών καί μεγάλων έργων αύτουργόν όντα 3,14. 
άφαιρέω: ούδέ τάς χρηστός άφήρουν έλπίδας, ñeque bonas spes destituerunt 28,16. 

άφαιρέομαί τι παρά τίνος: παρ' ων νύν άφείλετο την πόλιν . . . ó βασιλεύς 105,8. 
άφαιρέομαί τίνος passive: άφηρηται πάντων, πλούτου, δόξης κτλ. 79,20; [τι 79,4; 
106,29; 121,28]. 

άφετήριον, tormentum vel bombarda (cf. 46,18): 23,21/22; 46,18; 154,8; 169,26; 178,21; 
184,10; 185,29; 190,20; 191,16; 200,16. 

άχείρωτος, inexpugnabilis: τοίς πάσιν άχείρωτον καταστησας (sc. το φρούριον) 24,6. 

βάλλω, idem quod έμβάλλω: χαλκού . . . πολύ τι χρήμα . . . έβέβλητο ταίς χωνείαις 
44,26; έβέβλητο πρώτον ή καλούμενη -βοτάνη 45,5; έπειτα τφ στόματι τούτφ πάσσαλος 
έβέβλητο 45,8. 

βαρύνω metaphorice: βαρύνειν βουλόμενος τήν ώνήν 112,17. 
βασίλειον, regnum: ή Τριβαλλών άρχή . . . βασίλειον ήν 96,15; [caput regni 6,34; 26,25; 

61,9; 79,13; 83,4; 152,25; plur. caput regni 158,18/19; 161,21; domus regia 7,33; 24,14. 
15. 28; 42,21; 60,20; 83,10; 85,23; 90,9. 13. 25; 100,25; 101,9; 106,28; 132,11; 140,8; 
164,5. 6; 166,28; 193,1. 4], 

βλέπω έπί τινι: έπί τφ λαβείν βλέποντες . . . ουκ έπί τω μαχόμενοι άποθανείν 62, 
25-26. 

βοηθέομαι passive: ήν . . . λίθοις . . . βοηθούμενος 44,19. 
βόλος, idem quod βολίς, missile: τοις άπό τών μηχανών καί τουφάκων άφιεμένοις 

σιδηροίς καί μολυβδίνοις βόλοις 66,27. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



Index graecitatis 251 

βοτάνη, pulvis tormentarius: 44,8; 45,5. 10. 12. 22; 46,10. 
βραχύς: βραχύ φροντίσας 102,1; sim. 169,16; cf. βραχύν έποιεΐτο λόγον 18,22; plur.: 

èk πάνυ πολλών βραχείς τινας 30,16; βραχείας ήμέρας 123,7. 

γαμματίζω, in litterae Γ formam redigo: μικρόν παραλλάξασι καί γαμματίσασι (γαμα-
τίσασι S) το σχήμα 51,34. 

γε: ή γε 136,6; οτι γε 94,4; 107,20; 177,27; 159,13; μή δτι γε 23,32; 83,29; ότι γε cum 
elativo: 6,30; 154,32; 158,29 [post alia vocabula passim], 

γενεαλογέομαι άπό τίνος: τοϋ βασιλέως γενεαλογου μενού άπό Περσέως κτλ. 15,23. 
γενήτζαρος cf. indicem verborum ad res Byzantinas Turcicas Italicas spectantium. 
γένος, idem quod έθνος, gens vel natio: (79,30 corr. γενών ex έθνών S): Περσών τε 

και των άλλων γενών 3,19; sim. saepius; τοις έσπερίοις δπασι τών γενών 5,19; sim. 
79,4; 118,24; τούδε τοϋ γένους (i.e. Turcorum) 13,4; sim. 13,24; 19,9; 85,13; 90,5; 
τοΰ γένους (i. e. Byzantinorum) 14,2; sim. 14,5. 11. 15. 29; 15,2. 4; έν τφ γένει (i. e. 
Iudaeorum) 15,11; γένους . . . Χριστιανών 101,20. [gens vel stirps 15,22. 25. 26. 27; 
16,7; 105,6; 152,34; animalium species 96,9; 104,5. 13], 

γεωργέομαι (de metallis): άργυρος και χρυσός γεωργειται άνορυττόμενος 98,12. 
γεωρύχος, cunicularius: τούς γεωρύχους ύπορύττειν το τείχος έκέλευε 47,2. 
γ ινώσκω cum acc. cum inf. (more Thucydideo): Ιγνω χρονίαν εσεσθαι την πολιορκίαν 

αΰτφ 121,26; Ιγνω άδύνατά οί άν ούτ' έκ προσβολής τούτο . . . έλεϊν . . . ούτε 
πειθοϊ προσάξεσθαι 207,2. 

γούν: emphatice: μηδεμιάς γούν μνήμης 4,8; ώς άπαντήσαι γούν δυνηθήναι 45,34; 
μηδ' αισθησιν γούν ήντινούν 57,35; άναπαύλης γούν έδεΐτο 194,12; sensu restrictivo: 
ή γούν 30,20; πριν ή γούν 112,20. 

δασμός, pars rata spoliorum vel captivorum: λαμβάνει τον συνήθη δασμόν αύτφ τών 
λαφύρων 82,14; τών αιχμαλώτων δσους έλαβε δασμόν 83,10 [divisio: 82,11. tributum: 
94,22 et saepius]. 

δε άρα: 80,24. 
δέχομαι , consentio: absolute: oí δ' ούκ έδέξαντο 69,23; sim. 190,25; ούκ έδέξαντο έπί 

τούτοις 41,35; sim. 114,16; 138,16; 202,28; cum inf.: βασιλεύς δε δέχεται τούτοις 
συμμαχήσειν 118,10. cum acc. cum inf.: δέχεται φίλον . . . είναι Χασάνεα 161,29. 
patior: ούδεμίαν έδέχοντο βλάβην 50,11; sim. 52,23; εις χρήματα καί μόνα την ζημίαν 
έδέξατο 77,19; μετοικίαν μόνην έδέξατο 78,11 app. salutor: 41,1; 107,17/18; 113,13 
[sensu activo frequenter], 

δή: άλλα δη καί: 14,8; 15,19; 20,4; 21,14; 40,18; 46,16; 49,1; 50,10; 57,5; 67,24; 73,6; 
80,27; 84,30; 85,11; 87,26; 90,7; 95,7; 96,7. 16. 20; 99,14. 27; 102,2; 103,11. 25; 
104,2. 6. 10; 106,4; 133,12; 152,7; 173,21; 178,20; 183,29; 188,22; 190,11; 195,29. ού 
(μή) μόνον . . . άλλα δή καί: 3,19; 13,24; 19,17; 55,25; 84,20; 88,13; 96,21; 140,9; 
152,15; 185,26. άλλως τε δή καί 156,30. 

δ ιαβοάομαι , signum do clamando: διεβοώντο καί αυτοί προς άλλήλους ήσυχη 66,9/10. 
δ ιαδονέω, discutio: το πάν έσείσθη καί διεδονήθη τη περιηχήσει τούτων 66,19. 
δ ιακηρυκεύομαι : τινί τι, pronuntio alcui alqd: Πατρέων διακηρυκεύεται τοις βουλο-

μένοις . . . έλευθερίαν καί άτέλειαν κτλ. 123,30—124,1. τινί περί τίνος, ago alqd cum alqo 
per nuntios: διακηρυκεύεται τφ βασιλεί περί τε συνθηκών καί διαλλαγών κτλ. 127,3. 

δ ιάκρισις , iudicandi facultas: ούδ' ούτως εύήθεις ή διακρίσεως άμοιροι 14,11. 
δ ιαλικμάω, dispergo: ό δε (sc. λίθος). . . κατέσειέ τε αύτό (sc. το τείχος) καί κατέβαλλε 

καί εις πολλά παρερρήγνυ καί διελίκμα 45,30; sim. 48,28; 109,15. 
δ ι α π α ί ζ ω τ ινά τίνος: διαχλευάζων καί διαπαίζων αυτούς της άβουλίας 120,31. 
δ ιαπ ιστέομαι passive: τα . . . παλαιά τών έργων . . . γηράσκοντα καί διαπιστούμενα 

12,14. 
δ ιαστασιάζω εν τινι: αυτοί τε έν άλλήλοις διεστασίασαν 153,19/20. 
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δ ι α φ α ν ή ς έπ ί τ ιν ι : των . . . επί δόξη καί πλούτω διαφανών καί δυνάμει 87,12. 
δ ι α χ λ ε υ ά ζ ω τ ι ν ά τ ί νος : cf. supra διαπαίζω. 
δ ι ε υ θ ε τ έ ω τι π ρ ό ς τ ι , converto alqd in alqd: άπευθύνουσί τε και διευθετούσιν αύτοίς 

προς τάς όλκάδας την μηχανήν 52,2. 
δ ι ί σ τ α μ α ί τ ι ν ι , disto ab alqo: άρχω ηπείρων διισταμένων άλλήλαις 20,19 [absolute 

19,2]. 
δ ι ό ρ θ ω σ ι ς , incrementum: διόρθωσις τού δεσπότου παρά τού βασιλέως 150,1; την τού-

του θεραπείαν τε καί διόρθωσιν 150/4. 
δ υ σ δ ι ε ξ ί τ η τ ο ς , qui difficulter percurri vel transiri potest: 21,21; 70,18; 101,4; 158,22; 

159,3; 197,97. 
*δυσέκπλωτος , unde navem exire difficile est: όσα άλλα δυσέκπλωτόν τε καί δυσδιεξί-

τητον ποιεί τον πορθμόν 21,21. 
δ ω μ ά τ ι ο ν , cella monasterii: παρθένους μοναζούσας . . . των δωματίων βιαίως έξαγο-

μένας 72,18 [cubiculum 193,9; 205,17], 
δ ω ρ έ ο μ α ί τ ιν ι : έδωρήσατο τη στρατιςι πολυτρόπως 194,16 [τινα: 163,28 et saepius. 

τινί τι: 83,5 et saepius. τινά τινι: 100,28 et saepius], 

έ γ κ α τ ά λ ε ι ψ ι ς , derelictio: την τελείαν ταύτης έγκατάλειψιν 59,10. 
εΐ: ει τι idem quod δτι: εϊ τι καί γένοιτο 45,11; 171,27. 
ε ίς adverbialiter: εις άδύνατα σχεδόν καθιστάμενον το πολέμω . . . το άστυ έλείν 188,15. 

cf. ές. 
ε ι σ α κ ο ύ ο μ α ι passive: πολλάκις προσκαλεσάμενος . . . οΰκ είσηκούσθη 126,14. 
ε ισβολή plur. idem quod έκβολαί: μέχρι των εισβολών Σάου τών ές αυτόν 27,20 [idem 

quod προσθήκαι 95,9/10 app.]. 
ε ίσέλασ ι ς , ingressus: εΐσέλασις του πασία εις Τραπεζούντα 163,21. 
ε ισω pro έντός: δσον μή είσω βελών είναι 41,29; sim. 64,10; δωρεϊται πάσι . . . οικίας . . . 

εϊσω της πόλεως 83,7. 
ε ίτα: είθ' ούτως: 84,8. 10. 
έκ, έξ pro ύπό cum gen.: κυρούται δή ούτως έξ άπάντων ό πόλεμος 35,16. 
έκβολα ί π ρ ό ς τι : άπό τών έκβολών αυτού τών προς τον Εΰξεινον Πόντον 27,19. 
έκεϊ pro έκείσε: έκεϊ καταχθέντα 94,5; διεσώθησαν έκεί 148,26. 
έκε ισε pro έκεί: έκείσε τότε παρών 73,27; sim. 106,19; εύρίσκει πολλούς έκείσε 74,13; 

κάκεϊσε πνεύμασιν έναντίοις χρησάμεναι 80,21; κάκείσε δέχεται πρεσβείας 85,4; τών 
έκείσε ηγεμόνων τε καί γενών 91,30; sim. 124,6; 153,13; 156,30; 199,4. 17; διατριβή 
έκείσε 99,1 [έκεϊ διέτριβεν 99,6]. 

έκθέω τ ι νός : τής αυτών πολλάκις έκθέοντες 137,8; sim. 196,18. 
έ κ κ α υ λ ί ζ ω , vim frango: άνέκλων ώς δυνατόν τήν φοράν τών λίθων καί έξεκαύλιζον 

48,26; sim. 191,1 app. (corr. in άνέκλων S); άφαιρούμεναι γαρ (sc. αί μηχαναί) τήν 
βίαν τφ μήκει έξεκαυλίζοντο 121,28. 

έ κ π ο μ π ε ΰ ω , evulgo: φανερώς έκπομπεύειν καί διασύρειν τα οικεία κακά 14,3. 
έ κ τ ά τ τ ω , conscribo (copias navales): ναυτικόν . . . προς ταΰτην καί μόνην την ύπηρεσίαν 

έκτεταγμένον έκ πάσης τής αύτοϋ 173,33. 
έλπίς : χρησταί έλπίδες 25,12; 28,16; 82,22; 86,14; 144,11; λαμπραί έλπίδες 178,29; κεναί 

έλπίδες 130,28; μάταιαι έλπίδες 169,16. 
έμβάλλω κ α τ ά τ ι , irruo in alqd: εφη . . τον δέ (sc. λίθον) έμβάλλειν κατά μέσας 

τάς ναύς 51,35; sim. 52,15; Παλτόγλης . . . κατά μέσας έμβάλλει τάς όλκάδας 53,30 
[cum dat. 51,5; ες τι 30,25/26 et al.], 

έ μ φ ύ λ ι α substantivum: στάσεις τε ήσαν . . . καί έμφύλια 78,14/15; sim. 152,33. 
έν cum dat. pro acc. temporis: τήν . . . ύλην έξάπτοντες έν τρισίν δλαις ήμεραις καί 

νυξίν ΐσαις 44,32; έν ού πολλαϊς ήμέραις διαναπαύσας τε τήν στρατιάν 187,10; δια-
γέγονεν έν τρισί ταίς δλαις ήμέραις καί νύκταις ϊσαις τοιούτος καί ών καί πάσι 
φαινόμενος 192,28. pro dat. instrum.: αύταρκεστάτην τε καί δυνατωτάτην . . . καί οϊα 
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το παλαιόν ήν εν τε δυνάμει καί πλούτω κτλ. 132,23; sim. 138,29. pro gen. partitivo: 
θέσεως τε λαχούσα άριστης τε καί έπικαιροτάτης έν πάσι 149,9. 

έν pro εις, ές: 6,3 et passim (46). 
έν το ί ς μάλ ιστα : έν τοις μάλιστα φίλον όντα 143,29. 
έ ν α ν τ ι ό ο μ α ί τ ι να : έναντιουμένου αύτόν του Χασάνεω 158,9 [τινι 30,31 et saepius], 
έ ν δ ί δ ω μ ι , mando: ένδους αΰτφ καί γεφυρούν τον ταύτη πορθμόν 42,15 [concedo 63,21; 

80,28; 91,17; 112,18/19; (me) dedo 32,36 et saepius], 
ε νδοσ ι ς , deditio: λόγους προσφέρει τοίς έν αύτη περί τε ένδόσεως καί συνθηκών 98,14; 

sim. 115,23; 116,16; 121,18; 122,27; 127,4; 133,23; 143,19; 144,30; 146,15; 162,20. 25; 
176,16; 183,16; 186,10; 190,24. concessio: αυτοί καρποΰμενοι τά λοιπά ένδόσει των 
βασιλέων 105,13. 

ενεκεν: ιδίας ένεκεν φιλοτιμίας 35,6; ούχ ενεκεν βοηθείας άπλής 142,7; [ενεκα (5)]. 
έ ν ε υ δ α ι μ ο ν έ ω έν τ ιν ι : έν τοίς καθ' ήμάς τοίσδε καιροίς ένευδαιμονήσασα 173,3; 

[ένευδαιμονήσειε τούτοις 61,14], 
έ νστασ ι ς , pertinax instantia: όρώντες δε την του βασιλέως ένστασιν καί καταδρομήν 

35,14. resistendi constantia: έτήρησαν γενναίως την έξ άρχής ενστασιν 68,7. 
έντός adv.: πάσαν ήν ό Ταύρος έντός όρίζει 26,19; sim. 27,18. pro εϊσω: το πολύ βάρος 

έντός έμπεσόν 44,19; τον λίθον έπεφόρουν ώθούντες έντός 45,13; δταν έντός . . . 
γενώμεθα της Πελοποννήσου 120,30; sim. 125,15; τούτους . . . κατακλείουσιν έντός 
τού άστεος 162,9; sim. 176,16. 

έ ξ α κ ο ύ ο μ α ι passive: ούδ' δποι γης ειη έξακουόμενος 204,20. 
έ ξ α ρ π ά ζ ω τί τ ί νος : των . . . τού Παϊαζήτου χειρών τύχη τις . . . (sc. την πόλιν) έξ-

ήρπασεν 32,34; μόγις αύτά της φοράς τούτων έξήρπαζον 59,2. 
εξε ιμ ι , effundor: ó δ ' ουν Εύρος . . . έξεισι . . . ές την ταύτη θάλασσαν 104,4. 
έ ξ ό δ ι ο ς , funebris: τάς έπιταφίους καί έξοδίους φδάς 205,23. 
έ ξ ο ι κ ι σ μ ό ς , domo expulsio: έξοικισμός τών Φωκέων καί μετοικισμός ές την Κωνσταν-

τίνου 139,25; sim. 139,28. 
έ ξ ό π τ η σ ι ς , ebullitio: έξόπτησιν τού δλου αίματος 206,19. 
έ π α ί ω τ ι ν ό ς , intellego: τοις έπαΐουσι τής έκείνων φωνής 5a,16 app. 
έ π α μ φ ο τ ε ρ ί ζ ω , utrique sufficio: έπαμφοτεριζούσας τάς μέν δεξιάς έπί τά αριστερά, 

τάς δε άριστεράς έπί τά δεξιά όρώσας 23,26/27. 
έ π α ν α σ φ ζ ο μ α ι , restituo: ά (sc. χρήματα) καί τω βασιλικώ ταμιείφ έπανεσώσατο 18,16. 
έ π α ν έ ρ χ ο μ α ί τ ίνος : τω βασιλεί τών φρουρίων έπανελθόντι 49,19. 
επε ιμ ι κ α τ ά τ ίνος : ήν τις κατ' αυτών έπίη 175,15 [τινί 127,17; 198,13], 
έ π ε ξ ά γ ω , induco: έπεξάγοντος αύτοίς εστίν οΰ τού σφών γένους δν αν έθέλη 19,9; 

sim. 30,21. 
έ π ε ξ ε ρ γ ά ζ ο μ α ι idem quod έξεργάζομαι: τών τε πραγμάτων τών τε καλώς έπεξειργα-

σμένων αύτά 13,13/14. 
έ π ά ν cum coniunctivo: 64,6. 
έπί cum dat.: de tempore: έπί φηταίς ήμέραις ένδιδόναι . . . τήν τε πόλιν καί έαυτούς 

32,36; έπί φητφ καιρφ παραδούναι . . . τήν άκρόπολιν 135,30. de temporis spatio: 
έπολιόρκει έπί τρισίν ήμέραις 93,27; sim. 122,25; 201,7; 205,19. 

έ π ι β ο υ λ ε ύ ω τ ινά : τήν ήμετέραν έπιβουλευούσης άρχήν 31,3; sim. 61,23 [τινί 34,16; 
160,15], 

έ π ι θ ε ι ά ζ ω , vaticinor: ο'ί τε μάντεις . . . πολλά έπεθείαζον 16,22; οΐ τε μάντεις άπαίσια 
πολλά έπεθείαζον 37,15. 

έ π ι κ ρ ο τ έ ω π ρ ό ς τ ι , applaudo alci rei: πάντες . . . έπεκρότησαν προς τά παρά του 
βασιλέως φηθέντα 35,3. 

έ π ί μ α χ ο ς ε ις τι: ή τε έπιμαχώτατον είη (sc. το τείχος) ές προσβολήν 42,3. 
έ π ι σ τ α σ ί α έν τ ιν ι : έπιστασία τού βασιλέως έν ταίς οίκοδομαίς 140,6. 
έ π ι φ α ν ή ς εν τ ιν ι : τών δυνατών τε καί έπιφανών άγαν όντα Ιν τε συνέσει καί πλούτφ 

κτλ. 82,18. 
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έ π ι χ ω ρ ι ά ζ ω ες τ iva , visito alqm: τα της βασιλείας καί της αρχής . . . νυν μεν ές 
Άσσυρίους . . . νυν δε ές Έλληνας . . . έπιχωριάσαντα 11,24. 

έ π ι ψ ή φ ι σ ι ς , approbatio: έπιψήφισις του πολέμου παρά του βασιλέως καί πάντων 35,1. 
έ π ο ι κ ο δ ο μ έ ο μ α ι , superstruor: ό δέ τΰπος . . . ήν . . . σιδήρφ τε καί ξύλοις και γή 

καί λίθοις έξωθεν έπψκοδομημένος 44,19; κάρβουνων τε πολΰ τι πλήθος . . . έπετίθετο 
ταις χωνείαις έξωθεν ώσπερ έπωκοδομημένα 44,29. 

έποκέλλω ν α ΰ ν τ ι ν ι : έποκελλόντων τα σκάφη καί προσαρασσόντων ταίς πέτραις 22,3; 
έποκείλας τάς ναϋς ταΐς Βασιλικαϊς καλουμέναις Πυλαις 74,10; intransitive: αί μεν 
αυτών σκοπέλοις τε καί άκταίς έποκείλασαι 93,18 app. (corr. in προσαράξασαι S), 
τινός: τάς δε έποκέλλων . . . του τείχους 64,14. 

έ ρ γ ά ζ ο μ α ί τ ι εις τ ι να : μη . . . κακόν τι μέγα έργάσηται ές αύτοΰς 126,12. 
έρήμωσις , solitudo: έώρα . . . την έρήμωσιν των οικιών 76,11 app. (corr. in έρημίαν S) 

[vastatio: ο'ίαν . . . πόλιν εις διαρπαγήν καί έρήμωσιν έκδεδώκαμεν 76,15], 
έρρωμένος π ρ ό ς τ ι , fecundus ales rei: γη . . . έρρωμένη προς άπάσας γονάς 96,5; 

(γή) . . . προς άπάσας έρρωμένη γονάς καί καρπούς 114,31. 
ές adverbialiter: ές δύναμιν 14,4; ές τουναντίον 36,31; ές άκρον 17,11; 81,10; cf. εις. 
ές pro έν: de loco: έπιφανέστερα καί έπικυδέστερα ές (εις Τ) άνθρώπους . . . γενέσθαι 

4,15; καί αύται μεν ήσαν αίτίαι προηγούμενοι ές το φανερόν . . . ήσαν δέ καί αλλαι 
τών άφανών 87,23; έτι όντος Δωριέως ές τήν 'Αδριανού 107,23; ές τήν μεσόγειαν 
δούναι χώραν αύτψ 107,26; τη . . . γυνή καί πολίσματα δυο παρέσχεν . . . ές Δαλ-
ματίαν καί Βόστρους 119,15; μή ές χωρία άπόκρημνα . . . άπολλΰναι τους στρατιώτας 
146,20; ές Ίάϊτζαν μένειν 189,1. de tempore: ές το παρόν 13,10; 17,22; 156,5. 

έσβολή κ α τ ά τ ί νος : έσβολήν του βασιλέως κατά τής Βόστρων 151,6 [έσβολή ές τι 
vel είσβολή είς τι persaepe], 

έστ ιν ού idem quod έστιν οτε: έπεξάγοντος αύτοις έστιν ού του σφών γένους δν αν 
έθέλη 19,9. 

έ τ ο ι μ α σ ί α ές τι: έτοιμασίαν είναι ές άναχώρησιν 66,7; παρασκευήν ές τον πόλεμον 
καί έτοιμασίαν 66,9. 

ε ύ θ η ν έ ο μ α ι (εύθυνέομαι ubique S), abundo: ή της χώρας άρετη . . . πάσιν εύθη νου μένη 
τοις άγαθοϊς 96,4; sim. 104,29/30; 124,7; 150,11; 155,14. 

*εύθήνομαι idem quod εύθηνέομαι: πάσιν εύθήνεται (εύθΰνεται S) καλοις 96,2. 
ε ϋ π ρ η σ τ ο ς , qui facile incenditur: καλάμων καί κληματίδων καί χόρτων καί άλλων 

εύπρήστων 48,9. 
έφάμ ιλλός τ ίνος : τι . . . τών σών έργων έφάμιλλον 8,18. 
έ φ ί σ τ α μ α ί τ ι ν ι , adsum: ουδέ γαρ αυτός τοις έργοις έπέστην 5a,32 (έπέστην Τ παρήν 

S). 
έ φ ι σ τ ά ω idem quod supra έφίσταμαί: φιλαλήθης ών καί τοις πράγμασι καλώς έφιστών 

15,9. 
έφ ' ω cum inf. semper condicionaliter (5). 
έως, έως ού (58,19; 136,9) coniunctio: cum coniunctivo sine αν partícula: 44,33. 35; 

45,13; 136,9. cum coniunctivo cum αν partícula: 30,32; 32,18; 34,29; 52,30; 56,6; 62,14; 
66,3; 69,23; 80,10; 125,31. cum indicativo: 13,8; 28,11; 55,26; 58,19; 68,7; 93,13; 153,5. 
17; 173,19; 182,21; 201,20. cum optativo cum άν partícula: 32,21. 
praepositio: εως του στομίου 45,6; έως έσπέρας 59,8. 

ζήτησ ι ς , impetratio: άποστείλας . . . πρέσβιν . . . κατά ζήτησιν τών αυτών νήσων 86,32. 

ή γ έ ο μ α ι , antecedo (de causa): μηδεμιάς ήστινοσοϋν άνάγκης ή βίας ήγησαμένης 68,15; 
μήτε ήγησαμένης αιτίας ουδεμιάς 112,10. 

θ α λ ά μ ι ο ς , remex infimi ordinis, qui aliter θαλαμιός vel θαλαμίτης: θρανίτας και θαλα-
μίους 38,30. 
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θ ε ά ο μ α ι passive: ίνα μή εκπυστος γένηται θεαθείς 92,28; 191,24. 
θ έ μ α , provincia: παντί τφ θέματι Θρφκης τε καί Μακεδονίας 204,26. 
θ ε ο κ λ η τ έ ω , deum invoco: θεοκλητούντων πάντων των έν τη Πόλει 58,11; πολύ τι πλή-

θος . . . θεοκλητοΰντας 74,30/31. 
θ ε ο σ η μ ε ί α , signum divinitus editum: θεοσημεϊαί τίνες, έτι δε μαντεΐαι καί οίωνισμοί 

καί κλήδονες 25,9; απερ εις θεοσημείας έλάμβανον 37,3; όπερ θεοσημεϊαί τίνες ήσαν 
καί προφοιβασμοί 58,9/10; τέρας τι μέγα καί θεοσημεία τις άντικρυς έδοξε πάσιν 
192,29/30. 

θ ε ρ α π ε ύ ω , reficio: τριήρεις . . . τάς δε διάβροχους ούσας άνακάων καί θεραπευων 
38,24; sim. 105,23. 

θ ρ ι α μ β ε υ τ ή ς , triumphator: Μεχεμέτει . . . θριαμβευτή 3,9. 
θ ΰ τ η ς , sacerdos: πρεσβύται δέ καί θύται καί ιερείς 205,22. 

'ίνα coniunctio consecutiva: cf. modi sententiarum secundariarum, 2. consecutivarum. 
'ίνα, ΐ ν α π ε ρ adverbium relativum: 22,6; 46,23; 69,19; 71,1. 
ϊ σ τ α μ α ί τ ί ν ο ς , desisto ab alqa re: ούδέ στήσεται τού καθ' ημών πολέμου 29,31; 

ουδέποτε στήσεται τής άτακτου ταύτης καί φοώδους φοράς 80,9; στάν της κινήσεως 
202,10 . 

ί σ τ ο δ ό κ η , receptaculum mali: oí κελευσταί διαθέοντες έπί τής ίστοδόκης 56,20. 

κ α θ α ρ ό ς : το καθαρώτατον . . . του στρατού, robur militum 41,16/17; sim. 42,33; 68,16. 
κ α θ ί σ τ α μ α ι cum participio praesentis act.: ή τε εμπορία καθειστήκει πολλήν παρ-

έχουσα . . . τήν άφθονίαν 36,26. 
κ α θ ί σ τ α μ α ι idem quod καθίστημι, constituo: άπαντα καθιστάμενος 91,31; 114,26 [τα 

έν Άσίςι καθίστησιν 91,29], 
κα ί abundat: έν f| καί τι καί πΰργου παλαιού έρείπιον έτύγχανεν öv 174,24. 
καί γαρ κα ί (cf. Denniston, Gr. Part. 109): 27,31. 
κα ί . . . κα ί ουδέ : άπώλεσε γαρ καί τα δοθέντα καί ούδε τής ειρήνης τετΰχηκε 120,28. 
κα ί μ έ ν τ ο ι γε (cf. Denniston, Gr. Part. 410): 26,11; 86,11; 123,29; 124,8; 130,34; 184,27; 

202,23; [καί μέντοι καί: 147,25], 
κα ί μόνος: vide s. ν. μόνος. 
κ α ί ν ω , ferio: παλτοίς καί κοπίσιν εκαινον άναρρηγνΰναι τους τοίχους . . . βουλόμενοι 

53,33. 
κ α ί τ ο ι primo sententiae secundariae loco: 3,14. participio adiunctum: 69,21; 118,14 (καίτοι 

γε); 205,13. 
κ α λ λ ι σ τ ε ΰ ω , sum optimus: των τε του δεσπότου Δημητρίου καλλιστευόντων αύτο-

μολίςι καθ1 ήμέραν χρωμένων 141,29. 
καν pro καί: καί εί μή θάττον . . . προληφθείη, καν ές έργον άξει το σπουδαζόμενον 

103,2. 
κ ά ρ β ο υ ν ο ν , carbo: κάρβουνων (corr. ex ανθράκων S) τε πολύ τι πλήθος 44,28; νίτρου 

καί θείου καί κάρβουνου καί βοτάνων 46,11. 
κ α ρ τ ε ρ ό τ η ς , firmitas: μεταπυργίων τε καί επάλξεων καρτερότητι 22,29. 
κατά cum acc.: verbo γίνομαι subiectum: φόβον . . . έμποιών, καθ' ους αν γένοιτο 39,28; 

sim. 154,19; γενόμενος δέ κατά Φώκαιαν 94,2; sim. 111,3; 155,9; 164,28; 178,32; 186,4; 
203,17. pro genetivo possessivo: τής καθ' ήμάς θαλάσσης 31,32; sim. 33,17; 34,2. 3; 
36,22; 103,10; 173,2. 

κ α τ α β ο ά ο μ α ι , vocibus impleor: παράδεισοι . . . ορνίθων άγέλαις . . . καταβοώμενοί τε 
καί περιλαλούμενοι 193,28. 

κ α τ α δ ρ ο μ ή , impetus: όρώντες δέ τήν τού βασιλέως ενστασιν καί καταδρομήν τήν τε 
των άλλων πάντων προς τούτο όρμήν 35,14 [incursus: 27,4 et saepius], 

κ α τ α λ ε α ί ν ω , complano: και τάς άλλας όδούς . . . καταλεαίνοντάς τε καί έξομαλίζοντας 
101,4; sim. 197,28/29. 
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κ α τ ά λ ο γ ο ς , manus militum quorum nomina in tabellis inscripta erant: πολλών δε στρα-
τιωτών τε καί καταλόγων γενόμενος κύριος 16,28; έξέτασις των καταλόγων 17,29; sim. 
17,30; 33,27/28; 96,17; οϊκησιν ότι πλείστην ποιείται νέων καταλόγων και πεζεταίρων 
24,26; στρατιώτας . . . έκ των ιδίων καταλόγων καί τάξεων 178,20. 

κ α τ α π ι έ ζ ω , opprimo: τω τε συνεχεί πολέμω καί τω πόνφ καί τω λιμψ καί τη άγρυπνίςι 
καταπιεοθέντας 62,16. 

κ α τ α π λ ή τ τ ο μ α ι π ρ ό ς τι: προς μόνην την άήθη θέαν τε καί άκοήν τούτων κατα-
πλαγείσας 72,13 [cum dat.: 36,4], 

κ α τ α σ τ ρ ά π τ ο μ α ι idem quod άστράπτω: βασίλεια . . . χρυσφ τε πολλώ καί άργύρω 
καταστραπτόμενα 24,18; sim. 73,4; 193,14/15. 

κ α τ α σ φ α λ ί ζ ω idem quod κατασφαλίζομαι: βαρύνοντες αύτήν καί κατασφαλίζοντες 
45,18; passive: 21,25; 22,27; 44,18; 108,22; 135,17; 145,1; 146,10. 

κ α τ έ χ ω τ ι ν ά τ ίνος : κατείχόν τε αυτούς της όρμής 69,1. 
κ ο ι ν ο λ ο γ έ ο μ α ι μετά τ ίνος : 136,6; 156,12; [τινι: 43,18 et al.]. 
κρα τ έω τ ι ν ό ς έπ ί τ ιν ι : πολλών . . . βασιλέων κρατούντα . . . έπί τε δόξη καί άνδρείςι 

κτλ. 3,17/18; cf. 149,6 έπί τε φρονήσει καί άνδρείςι . . . κρατίστους. 
κράτησ ι ς , comprehensio: ένέδρα τού Λαζάρου παρά του Μιχαήλου καί κράτησις 112,4. 

occupatio: νίκη καί κράτησις των παρόδων 137,30; 197,13. 

λ α μ β ά ν ω τι εϊς τ ι , habeo alqd pro alqa re: τα παρά λόγον τότε γινόμενα, άπερ 
εις θεοσημείας έλάμβανον 37,3. 

λ ε π τ ύ ν ω , comminuo: λείψανα . . . άτίμως λεπτυνόμενα καί λυόμενα εις άέρα έλικμάτο 
72,31. 

λ ο γ ί ζ ο μ α ι τ ι ές ο ΐ ιδέν , pro nihilo habeo alqd: το μεν παρόν ές ούδέν λογιζόμενοι 
28,25. 

λ ο γ ο θ έ σ ι ο ν , ratio reddenda: τους τούτων ταμίας τούς τε των έτησίων φόρων άρχοντας 
. . . εις άνάγκην ήγε λογοθεσίων 18,13. 

μάθημα , quod discatur: μίμημα δέ καί μάθημα κάλλιστον τοίς σπουδαίοις 4,26/27; sim. 
195,13. 24. 

μάλιστα: adverbio adiunctum: τα ές τειχομαχίαν μάλιστα ίκανώς ήσκητο 41,14. super-
lativo adiunctum: ή μάλιστα ένόμιζεν έπιμαχώτατον είναι 42,30. 

μάλλον μεν οΰν: 33,24; 160,14. 
μ ά τ α ι ο ς , desertus: περίβολος έστιν . . . ματαίων οικοδομών τε καί τοίχων κενών 29,22. 
μεγαλε ίον , magnificentia: φρονήματος μεγαλείψ 26,8; 84,16. 
με ίων pro ήττων, έλάττων: cf. comparativorum formae. 
μελλητής π ρ ό ς τι: προς δε μηδέν τών καλών μελληταί 26,8. 
μέν sensu emphatico: ταύτα δέ ούκ άμογητί μεν . . . εσχον 27,27; καί τού μέν τείχους . . . 

πολύ τι μέρος κατέσεισε 176,19. 
μέν . . . καί : τότε μεν . . . , καί μετ' όλίγα πάλιν 196,23-25. 
μέν . . . καί μάλ ιστα δη: έκ παντός μέν καί άλλου γένους, καί μάλιστα δή τού 

Χριστιανών 101,20-21. 
μέν . . . ού μην . . . γε: έξεπλήττοντο μέν . . ., ου μην ήμέλουν γε καί αυτοί τών κτλ. 

40,6-7. 
μέντοι iuxtaposito γε: sensu adversativo: 20,16; 21,2. 24; 26,14; 39,8; 40,3; 44,30; 48,3; 

55,19. 23; 82,4; 108,5; 126,19; 148,20; 155,5; 175,25; 177,5; 182,9. sensu progressivo: 
26,11; 86,11; 123,29; 124,8; 130,34; 184,27; 202,23. 

μένω έπ ί τ ί ν ο ς de loco: μένειν έπί της πόλεως 172,12. μένω τινί idem quod έμμένω 
τινί: μένειν άδόλως ταίς σπονδαίς 169,14. 

μέρος: άπό . . . μέρους, e parte, ripa: φρούριον . . . τειχίσαι έν τφ Βοσπόρω άπό τού 
της Ευρώπης μέρους 18,28; cf. etiam ένί μέρει 39,22; έν ένί μέρει 36,24; έν τρισί μέρεσι 
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61,31; πολλοίς μέρεσι 46,28; τοίς μέρεσι 159,29; έξ έκατέρου μέρους 66,31; 67,17; 
125,20; 159,26. 

μετο ικ ισμός , translatio: έξοικισμός των Φωκέων καί μετοικισμός εις την Κωνσταντίνου 
139,25; sim. 139,29. 

μετά cum genetivo substantivi pro adverbio: μετά του προσήκοντος 13,1; μετά δαψιλείας 
96,5; μετά πολλής της περιουσίας 96,10; μεθ° ύπερβολής 96,11; 104,16. 

μ ε τ ά π ε μ π τ ο ς εκ τ ίνος : μετάπεμπτος έ | 'Ασίας γεγονώς 16,9/10. 
μέχρι praepositio: μέχρι πολλοί idem quod έπί πολύ: de loco: 28,15; 95,14; 189,35. 

de tempore: 37,35; 99,26; 104,25; 141,27 (corr. ex έπί πολυ S), μέχρι τινός de tempore: 
97,14; 196,25; app. (corr. in προς καιρόν S); 198,26. 

μη pro ού: infinitivo adiunctum post verba dicendi vel sentiendi: 20,15; 83,28; 107,23; 
111,23; 121,2; 161,5; 189,13. 
in sententia causali: δτι μη ευθύς προσεχώρησαν 171,29. 
participio adiunctum: post verba sentiendi: 68,10; 124,23; 127,3; 189,18. 
alibi: 12,6. 30; 13,20; 14,17. 30; 15,12; 20,28; 21,4; 28,14. 22. 24. 25; 29,3. 5. 20; 32,37; 
35,21; 38,27; 40,8; 46,13. 14; 57,4. 12. 35; 58,14; 62,8. 14. 31; 69,26 ; 71,10; 80,23; 
97,8-9; 98,25; 99,25; 102,6. 7; 106,14. 16; 109,23; 110,27; 112,10. 15; 113,3. 19. 23. 24; 
116,21; 124,30; 134,23; 135,2; 139,4; 142,2; 145,31; 146,27; 152,24; 153,9; 160,13. 17; 
161,23; 166,15.17; 167,25. 31; 170,24; 174,26; 176,9; 178,3; 183,18; 188,6; 191,23; 202,22; 
203,3. 15. 

μηδε ί ς όστ ισοϋν : μηδεμιάς ήστινοσοΰν άνάγκης ή βίας ήγησαμένης 58,14. 
μήτε . . . μήτε . . . κα ί . . . δέ: 12,5-9. 
μήτε . . . μήτε δή: 14,1. 
μήτε . . . μήτε μήν: 97,8-9. 
μ ικρού cum indicativo aoristi, cum äv partícula: ώστε καί την στρατηγίδα ναϋν μικροϋ 

κατέδυσαν άν 93,10. 
μ ικρός : οΰ μικρώς 50,7 (cf. μεγάλως 133,29); 67,20; 145,11; 160,11. 24; 174,2. 
μ ίμημα, exemplum: μίμημα δε καί μάθημα κάλλιστον τοις σπουδαίοις 4,26; sim. 13,21. 
μ ι μ ν ή σ κ ο μ α ί τ ί ν ο ς π ρ ό ς τ ι να : προς αυτόν συμβάσεων τε καί συνθηκών . . . 

μνησθήναι 163,3. 
μνημόσυνα , sacra parentalia: σπένδει τε τφ πατρί καί άγιστείας έπί τφ τοϋδε τάφψ 

καί μνημόσυνα τελεί 91,27; sim. 154,31 app. 
μόνος partícula καί praeposita: κατά γήν έπολιορκοϋντο καί μόνον 39,18; sim. 39,22; 

62,25; 77,19; 124,18; 125,11; 146,23; 173,33; 177,6; 184,22. 

ν ε ο δ α μ ώ δ η ς idem quod γενήτζαρος: 18,3; 115,17; 127,28. 

ó δέ: cum epanalepsi positum: ó δέ βραχΰ φροντίσας . . . ó δέ παρωσάμενος 102,4. 
in apodosi: post genetivum absolutum: μετά δέ τοϋτο πρέσβεις ώς αυτόν άποστείλαντος 
του βασιλέως . . . ό δέ . . . συλλαβών τούτους άνεσκολόπισε 167,13. post nominativum 
absolutum: ό δέ (sc. βασιλεύς) πολλάκις άπειλήσας αύτω καί . . . έκπέμψας . . . ό δ' 
(sc. Νικορέζος) ουδέν μάλλον ήφίει 169,19. 

οί: pro pronomine personali: 19,14; 21,9; 22,10; 24,19; 25,11; 38,16; 46,21; 55,36; 59,14; 
73,34; 103,6; 106,33; 109,26; 118,19; 147,19. 31; 152,4; 155,4; 185,10; 195,12. pro 
pronomine reflexivo: 19,23; 24,29; 38,37; 55,18. 31; 59,24; 68,9; 100,7; 119,5; 127,19; 
136,16; 142,10. 14; 171,9; 202,19 ; 207,2. συνεπαγόμενος άμα oí: 39,29; 97,24; 119,26; 
144,26; 186,3; 197,8. 

ο ί δ έ ο μ α ι pro οίδέω: φως . . . έπί πλέον οίδοΰμενον καί αύξόμενον 202,9. 
ο ί κ ε ι ό ο μ α ι , adiungor: ώς οίκειοϋται (sc. ή νήσος) τη χέρσω δια του στενοτάτου 

πορθμού 129,9. 
ο ϊκο ι : τα οίκοι: άπήεσαν ές τα οίκοι 75,14. pro οϊκαδε: πάλιν άπέπλευσαν οίκοι 80,23. 
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ο ι κ ο ν ο μ ί α , compositio: γράμματα . . . οίκονομίαν τε έχοντα και φιλίαν δεικνύντα 
116,23. 

ο ίος: οία pro ώς: οίά τίνες πτηνοί 187,16; 204,6; οϊά τις στύλος πυρώδης 202,8. 
[οίον: 44,11; 161,22], οιονεί pro οίον: 21,25. adiectivo subiectum: σέλας . . . θαυμαστόν 
τι οίον καί καινότατον θέαμα 202,3. cum infinitivo: 44,4; 78,20. 

όλος: addito διόλου (δι' όλου) vel διόλων (δι' όλων): 44,2. 11. 13. 17. 24. 33. 36; 45,3; 
188,2; 193,20/21; 202,8. 

ό μ φ α λ ό ς , umbilicus quo in aere fundendo utuntur: τύπος . . . κατεσκευάζετο στρογγύλος, 
αΰλοειδής, επιμήκης, οίος ές όμφαλόν είναι 44,4/5. 

όνομα: έξ όνόματος πάντας καλών 65,29. 
ο π ο ί pro δπη: δποι παρείκοι 58,1. pro όπου: τόπους οίκοδομείν οποί της πόλεως 

βούλοιντο 139,22; ούδ' δποι γης εϊη έξακουόμενος 204,19. 
ό π ο ι δ ή π ο τ ε pro όπουδήποτε: περί τους βουβώνας έστηρίζετο το δεινόν όποιδήποτε 

206,10. 
όσος: adiectivo subiectum: πλείστους όσους 90,4/5; 200,11. 

cum infinitivo vel participio: ούδ' δσον έξεϊναι καί παραβάλλειν 3,23; sim. 41,29; 51,2; 
92,3; 121,8; 129,18; 182,9. 23. pro simplici pronomine relativo: εν οσφ δέ ταύτα έγίνετο, 
ó βασιλεύς κτλ. 47,9. 

δσον ού, brevi tempore: 19,15; 40,24; 52,29; 58,10; 66,9; 109,20; 119,5. δσον ούκ ήδη, 
brevi tempore: 36,11; 176,22; 188,25. 

δ τ α ν cum indicativo: τότε . . . δταν ö τε βασιλεύς έκάλει καί ó καιρός . . . έδίδου 120, 
32-33; δταν μεν έν στενοπόροις διέβαινεν . . . (δτε δ' εύρυτέρας ετύγχανε της διόδου) 
159,23. [cum coniunctivo: 19,1; 62,29; 64,30; 65,13. 18; 95,18-19; 105,14; 120,30], 

δτε cum optativo post tempus praesens: ώστε . . . δτε σιγώντας έπιέναι δέοι, σιγάν 63,14 
[post tempus praeteritum: 184,11], 

ού pro μή: μηδενός φειδομένους . . . μήτε σωμάτων μήτε χρημάτων μήτε όπλων μήτε 
άλλου του των τοιούτων ούδενός 32,20; έπειράθησαν . . . λόγοις λύειν τα διάφορα 
καί ού πολέμου 141,21 app. (ού corr. in μή S), 

ού μήν γε: 160,19. ού μήν . . . γε 40,7; 162,1. ού μην άλλ' ούδ' . . . γε 140,19. 
ού μόνον δέ άλλα καί: 27,25; 90,21; 96,3; 101,6; 114,26; 131,24; 137,7; 142,19; 157,1; 

169,9-10; 178,5-6; 179,11; 193,22-23; 199,6. ού μόνον δέ άλλ' δτι καί 129,33. καί 
ού τούτο μόνον άλλ' δτι καί 196,17. 

οΰκουν : ούκουν, ού περί τούτων ó λόγος ήμίν νυν 13,18. 
ού ν: δ' ούν in apodosi: τούτο πολυτρόπως πρώην πειράσας . . . ούκ έδυνήθη δ' ούν 

δμως έλεϊν 199,21. μάλλον μέν οΰν: τα δέ παρά των 'Ιταλών καί σφόδρα ούδ' έν 
έλπίσιν αύτοϊς, μάλλον μέν οΰν καί πάντη έχθρά 33,24; sim. 160,14. 

ο ύ ρ ά , bombardae pars posterior: το δ' όπισθεν ήμισυ της θύρας, το προς ύποδοχήν 
της όνομαζομένης βοτάνης 44,8. 

ούτε pro ούδέ: ούτε έδυνήθη βαλών 184,16. 
ούτε . . . καί : 97,16; 119,2; 184,26-28. 
ούτος pro αύτός: μετεβίβαζεν . . . άντικαθίστα . . . δσοι τούτω έδόκουν 139,9. 

π α ν τ α χ ό θ ε ν negationi ούδαμού subiunctum: έπικουρία τε αύτοϊς ούδεμία ούδαμού 
πανταχόθεν έφαίνετο 36,38. 

π α ν τ α χ ο ύ pro πανταχόσε: πανταχού μεταβέβηκέ τε καί περιέστη 14,22; πρεσβείας 
Ιπεμπον πανταχού 37,32; πανταχού τε διασκεδάζων αύτά 45,30; πανταχού . . . φέρουσα 
79,27; πανταχού περιερχομένη 102,14; διαπέμπει . . . διατάξεις πανταχού 139,12; δια-
διδόμενος πανταχού 155,17. 

π ά π α ς , papa (pontifex Romanae ecclesiae): στόλον . . . άποσταλέντα παρά τού πάπα 
115,2. 

π α ρ ά cum accusativo: ad alqd: τούς άνδρας . . . άγαγών παρά το τείχος 47,20; άπιτε 
παρά την ιδίαν τάξιν έκαστος 64,2 [ad alqm 37,33; 38,2. 3 et al.], παρ' δ, quam ob rem: 
146,11. 
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cum dativo: idem quod εν: καν μεν τι γενναίον εύρεθη παρ' αύτφ 8,16. 
cum genetivo: idem quod ύπό cum genetivo: την τούτων . . . ήτταν . . . παρά των 
σατραπών 7,27; των προγεγενημένων έργων παρά των προγόνων 25,18; sim. 31,31; 
35,3; 41,2. 3; 42,6; 70,24 ; 79,2. 3; 87,10; 90,7. 10; 91,29; 107,18; 112,4; 113,13; 115,19; 
130,27; 142,28; 145,7; 184,5; 185,12; 191,13; 200,1. 

παραβάπτω, submergo: οΰτε γαρ θαλάσσης τε και άνεμων έμβολαί. . . οΰτε έχθρων . . . 
δύναμις δύνανται ταΰτην (sc. την γέφυραν) παραβάψαι 184,31. 

παρακελεύομαί τινα: τους μεθ' υμών πάντας παρακελεύεσθε άκολουθείν 63,8 [τινι 
54,17 app.; 65,26/27 et al.], 

παράλυσις , magistratus abrogatio: παράλυσις της άρχής καί τιμής Ζαγάνου 88,1. 
παρανάλωμα πυρός γ ίνομαι , flammis absumor: τα δ1 έν αύτη τη πόλει πυρός γέγονε 

παρανάλωμα 79,8. 
παρεγκελεύομαί τ ιν ι , adhortor: άπάντων . . . παρεγκελευομένων άλλήλοις 54,17. 
παρέλκω, praetereo: ήμέραι γαρ δη παρείλκον αύτη (sc. τη πολιορκίςι) εγγύς που 

πεντήκοντα 59,20; τεσσαράκοντα γάρ που παρείλκον ήμέραι πολιορκουμένφ 99,27. 
παρεμβάλλω τί τ ιν ι , coacervo alqd secundum alqd: φακέλους ύλης παντοδαπής . . . 

νήσαντας έπιφορείν καί παρεμβάλλειν τφ τείχει 48,10. 
πάροδος: πάροδος εις την βασιλείαν, initium regni: άρχήν τής βασιλείας . . . καί 

πάροδον ές αύτήν 11,4; sim. 16,13. 16. 
παροξύνω τ ινά είς τι: αύτόν . . . παροξύνοντες ές το πολεμείν 35,6; sim. 66,1; 125,8; 

145,15; [πρός τι 25,16. cum inf. 60,10], 
πασίας: cf. indicem verborum ad res Byzantinas Turcicas Italicas spectantium. 
πατρ ιαρχε ία , patriarchatus: μετάκλησις Γενναδίου καί άποκατάστασις είς την πα-

τριαρχείαν 90,29. 
περ ιεργ ία , animi attentio: δρα περιεργίαν του βασιλέως 70,1. 
περ ικάθημαί τινι: περικαθήμενος τή πόλει καί πολιορκών 121,25; sim. 124,30 [τι: 

125,31; 201,8; 203,5], 
περικλείομαι τ ιν ι , me contineo intra alqd: τα τής βασιλείας καί τής άρχής . . . ονδ' 

ένί γένει τε καί εθνει περιεκλείσθη 14,20. 
περιλαλέομαι , vocibus impleor: παράδεισοι . . . όρνίθων άγέλαις . . . καταβοώμενοί τε 

καί περιλαλούμενοι 193,28. 
περιπλέω θάλασσαν, mare navibus circumvehor: περιπλέουσαί τε την ήμετέραν θάλασ-

σαν 20,25. 
περισψζομαί τ ίνος , me expedio ex alqa re: ώς έτυχον έκάστη περισωθεϊσαι τού 

κλύδωνος 93,14. 
πλην ει μη, nisi si: 147,23. 
πνέω τινός: θυμού πνέοντες 72,6. 
ποιούμαι δ ιά τίνος: την βασίλειαν αύτήν δια φροντίδος έποιεϊτο πολλής 18,3. 
πόλισμα, oppidum vel municipium operibus munitum, idem quod πολίχνιον (cf. 144,27): 

7,17/18. 36; 116,2; 119,15. 18; 136,17; 137,1; 144,30/31; 145,5; 147,31; 148,14; 172,4. 17; 
175,11; 176,12; 177,13; 179,9/10; 187,12; 191,7. 

πολύς: πολλω adverbialiter pro πολύ: άνδράσι . . . θαυμαζομένοις πολλφ 42,27. 
πολυτέλεια: pluralis: διαφόροις άλλοις πολυτελείαις . . . έξειργασμένα 24,20. 
πρεσβύτης idem quod πρεσβύτερος, episcopus: πρεσβύται δε καί θύται καί ιερείς ουκ 

ήρκουν 205,22; [senex: 71,22], 
πρ ίν cum infinitivo: adiuncta ή partícula: πριν ή κακώς δράσαι ήμάς 31,4; πριν ή λόγου 

καί άπολογίας τυχεϊν 160,26; πρίν ή μαθείν 167,13. adiunctis ή γούν particulis: πρίν 
ή γούν καί μικρόν άναπνεύσαι 112,20. 

προαπο ικ ί ζω τ ινά, antea sedes mutare fació alqm: προαπψκίσθη γαρ το πλέον τούτων 
ές το Βυζάντιον 150,7. 

! | ·προαποπλέω, antea navi discedo: Αοδοβίκος γάρ προαπεπεπλεύκει ές Ίταλίαν 136, 
10/11. 
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π ρ ο π έ μ π ω (absolute), nuntium mitto: προέπεμπον κρύφα 133,27. 
π ρ ό ς cum genetivo: ούδε το τούτων ήγοϋμαι πάνυ τι ήμίν είναι προς λόγου 63,2; τοϋτο 

γαρ εσταί προς καλού και έπωφελούς αύτοίς 162,28. pro υπό cum genetivo: 104,26—27; 
112,8. 

π ρ ο σ β ο λ ή ες χι: 186,17; cf. etiam 47,2. Ιν τ ιν ι : 197,12. κ α τ ά τ ίνος : 49,17; 109,25; 
125,3; 145,13. 

προσήκων : έν καιροις τοις προσήκουσιν, nuper: 149,13. 
π ρ ο σ ί σ τ α μ α ι idem quod άνθίσταμαι: ούδέν αν είχον αύτοίς άντιβαίνον έτι ούδέ 

προσιστάμενον όλως 46,1. 
π ρ ο σ κ α λ έ ο μ α ί τ ι ν α έπ ί τι: πολλάκις προσκαλεσάμενος έπί συμβάσεις αυτούς 126,13; 

sim. 163,1 app. (προσκαλ- corr. in προκαλ- S); 175,19. 
'• ' 'προφοιβάζω, prodigium mitto: οία πολλά πολλάκις προφοιβάζειν φιλεϊ τό θείον 16, 

19. ponendo: άλλα τε πολλά . . . ύπεσήμαινε τό θείον τό τε μέλλον προφοιβάζοντα 
καί μεγίστην ύποφαίνοντα καινοτομίαν 37,10; θεοσημεία τις . . . ές τό μέλλον μεγάλα 
κακά προφοιβάζουσα 192,30/31. 

* π ρ ο φ ο ι β α σ μ ό ς , portentum: άπερ θεοσημεϊαί τίνες ήσαν καί προφοιβασμοί των έσο-
μένων . . . δεινών 58,10. 

π υ κ ν ό ω , confertim colloco: τάς ôè μεγίστας των μηχανών τίθησι παρά τήν θάλασσαν 
ύπό τό τείχος χαμαί πυκνώσας 23,24; αί πλευραί πύργοις έτέροις πεπύκνωται, latera 
multis aliis turribus protecta sunt 23,9. 

σκευή, bombarda: άλλ' ούδε όνομα παλαιόν εύρίσκεται ταύτη τη μηχανή . . . κοινφ 
δε όνόματι ταύτην καλούσι πάντες οί νϋν όντες σκευήν 46,19. 

σκοπέω , in animo habeo: τον δέ γε Νοταράν καί τής πόλεως έπιστάτην έσκόπει κατα-
στήσαι 83,21. 

σκυλεύω, spolio, diripio: διαρπάζοντες, σκυλεύοντες, ληίζόμενοι 71,21; τήν . . . χώραν 
αύτών διαφθείρει σκυλεύων τε καί ληϊζόμενος 138,4; σκυλεύσας τούς τε νεκρούς 
καί τό στρατόπεδον &παν 201,27. 

σκυλμός , direptio: τρέπονται οί μεν έν ταίς των δυνατών οίκίαις . . . έπί διαρπαγη 
καί σκυλμψ 71,19; διαρπαγήν καί σκυλμόν προσημάνας πάντων τών έν τφ άστει 187, 
14; διαρπαγήν τε καί σκυλμόν πάντων άνδραπόδων 203,25. 

σ π ο ν δ α ί μετά τ ί νος : 17,16; 97,17/18 et saep. 
σ π ο ύ δ α σ μ α , factum vel litterarum opus quod studiose cognoscatur: τά τού νϋν μεγάλου 

βασιλέως έργα . . . τοίς μεθ' ήμάς παραδώμεν μίμημά τε καί σπούδασμα κάλλιστον 
13,22; (Ptolemaei librum) παραδίδωσι βασιλεί σπούδασμά τε καί μάθημα 195,23. 

σ τ α θ μ ά ω τί τ ι ν ι π ρ ό ς τ ι , dirigo alqd alqa re ad alqd: σταθμήσαντες αύτήν (sc. τήν 
μηχανήν) μέτροις τισί τεχνικοίς καί άναλογίαις πρός τόν σκοπόν 45,15; sim. 52,8. 

σ τ εφάνη , summus malus: oí δε έπί τών όλκάδων . . . μαχόμενοι . . . άφ' υψηλοτάτου 
της τών ιστίων στεφάνης 51,16. 

σ τ ρ α τ η γ ί α idem quod στρατηγική άρετή (178,26): κατά τε άρετήν καί άνδρίαν καί 
στρατηγίαν καί τύχην καί τήν τών πολεμικών έμπειρίαν 13,25; sim. 17,26; 29,14; 30,12; 
111,22; 149,5; 172,23; 180,1. 

σ υ γ κ ι ν έ ω idem quod άμα κινήσας: λέγεται καί μικρόν συγκινήσας τήν κεφαλήν ειπείν 
170,9. 

συμβολή idem quod σύνθεσις: ή τής βοτάνης συμβολή τε καί κατασκευή 46,10 [con-
cursus: 137,29; 182,11], 

συμβουλή π ρ ό ς τ ι να : συμβουλή τών έν τέλει πρός τόν βασιλέα 83,25. 
σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ω , mente complector: εύληπτοτέραν συμπεριλαβείν τε άμα τη διανοίςι 

καί κατασχείν καί γνώναι 195,11. 
συμπλήττω , collidor: Συμπληγάδας τόν χώρον ώνόμασαν . . . διά τε τό κατησφαλι-

σμένον καί οιονεί πεφραγμενον τε καί συμπλήττον 21,26. 
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σύνε ιμ ι rfj ξυγγραφή, librum lego: τους τε νυν τους τε χρόνψ ύστερον ποτε ξυνεσο-
μένους τήδε τη ξυγγραφή 13,29/30. 

συνελίσσω, confundo: των καταφερομένων ύδάτων . . . συνελισσόντων άμα και έποκελ-
λόντων τα σκάφη 22,3 [συνελισσομένης de catena: 174,27]. 

συνοικέω: cf. συνοικίζω, 
συνοίκησις: cf. συνοίκισις. 
συνοικ ίζω, frequento civibus: όπως άν αυτήν (sc. τήν Πόλιν) ξυνοικίσειε (ξυνοικήσειε 

S) πάλιν 83,3; διάγων έν Κωνσταντινουπόλει συνφκιζέ τε αυτήν 114,20; και τα εξω 
πάντα της χώρας συνφκιζεν 114,27; πάσαν την έξω καί πρό της πόλεως χώραν συν-
οικίσαι (συνοικήσαι S) 114,30; συνοικίζει τούτο (sc. τό φρούριον) καλώς 200,10. 

συνοίκ ισ ις : συνοικίσεις (συνοικήσεις S) φρουρίων και πολισμάτων 7,35; άπό δέ κτίσεώς 
τε καί συνοικίσεως (συνοικησεως S) ταύτης 81,5; τήν ταύτης συνοίκισίν τε καί φυλακήν 
124,8; ές συνοίκισίν (συνοίκησίν S) τε καί κατασκευήν καί κόσμον της δλης πόλεως 
193,3. 

συνοικισμός: 83,1. 23; 85,2; 90,2; 101,17. 22; 131,6. 12/13; 166,10; 172,28; 194,26. 
συντομία, brevitas temporis: σημείωσαι τήν συντομίαν του τειχισμοΰ 22,19. 
συντυχία, congressus: ήδόμενος τοις τε λόγοις αύτοϋ καί ταις άλλαις συντυχίαις καί 

άποκρίσεσι 91,11; πείραν ίκανήν Ικ τε της συντυχίας καί όμιλίας λαβών 166,3. 
συσφίγγω, cunéis stabilio: είτα τόν λίθον έπεφόρουν . . . καί συνέσφιγγον τούτον 

κύκλωθεν 45,13. 
σφάς: pro pronomine demonstrativo: προκαλουμένου σφάς έπί συμβάσεις αύτοϋ . . . ούχ 

ύπήκουσαν 147,7; sim. 175,19; oí δέ όπλϊται έπεκειντο κτείνοντες . . . σφάς 182,21; 
sim. 189,35; 201,19; pro pronomine reflexivo: έτοίμως προίεντο σφάς αύτούς 36,19; sim. 
73,22; 135,5; 145,33; 147,1; 199,2; τυγχάνουσι δεξαμένου του βασιλέως σφάς 130,35. 

σφέτερος ad tertiam singularis personam spectat: χρησάμενος έρμηνει τφ σφετέρψ υίεί 
195,27 [ad plur.: 141,5; 175,25], 

σφίσι : pro pronomine demonstrativo: oí γαρ ύπό σφισιν δντες 141,6. pro pronomine 
reflexivo: νομίζοντες . . . έπιτειχισμόν σφίσι τε αύτοΐς καί τη πόλει κατασκευάζεσθαι 
19,29/30; πόλεμον . . . έπελθόντα σφίσι θεασάμενοι 36,5; έδεισαν περί έαυτών, μή 
άρα σφίσιν έπί κακφ . . . εϊη 129,13; κατέτρεχον τήν δμορόν σφισι χώραν 196,19. 

σφόδρα negationi adiunctum: τά δέ παρά των Ιταλών καί σφόδρα ούδ' έν έλπίσιν 
αύτοίς 33,23. 

σφών: pro pronomine demonstrativo: τήν είς τήν αυτών είσβολήν . . . καί δουλείαν σφών 
7,5; μετοικίζων . . . πλείστους όσους . . . του ίδιου σφών γένους 90,5; τών δέ λοιπών 
πάντων άρχειν τον ήγεμόνα σφών 99,21; 'Ιωάννου του Γέτου . . . τόν σφών άπο-
κτείναντος πατέρα 166,26; sim. 168,16 170,27; 172,28; 198,18. pro primae personae 
pronomine reflexivo: έως äv . . . ύπό χείρα σφών ποιησώμεθα 30,33; sim. 32,22. pro 
tertiae personae pronomine reflexivo: μνημείον . . . της σφών αύτών άνδρίας 12,10; sim. 
25,22; 28,17; 126,27; τη σφών γλώττη . . . καλείν είώθασι 18,4; sim. 19,5. 9; 90,20; 
98,18; 99,17; 100,4; 171,32; 176,24; 183,17; 196,18; 198,9; 199,15; άναλαβόντες 
τόν ήγεμόνα σφών 69,24; ίσχυροτέροις σφών έπιτρέψωσι 32,6; sim. 163,17. pro άλλήλων: 
έν ταϊς μεταξύ σφών διαφοραίς 19,5. voci άλλήλους additum: πυθόμενος ó βασιλεύς 
τήν τε πρός άλλήλους σφών αύτών μάχην 142,18. 

σχεδιάζω, delineo: σχεδιάσας δέ του φρουρίου τήν θέσιν 22,12. 

τε abundat: δταν αύτός τε έθέλη, φςιδίως έχη διαβαίνειν . . . κάκείνους τε άπείργη 95, 
18—19; δίδωσι . . . πρόσοδον τάς τε έν Αίγαίω νήσους . . . όμοίως δίδωσι καί κτλ. 
150,5—10; έως μέν ούν είρηνεύοντές τε ήσαν αύτοί τε ές άλλήλους καί τόν δασμόν 
άπεδίδουν 153,17. post praepositionem: άπό τε τών τοϋ Γαλατά νεωρίων μέχρι τών 
Εύγενίου Πυλών 37,26 sim. 42,15; 43,7; ες τε τό παρόν λυσιτελεϊν τοϋτο . . . ήγησά-
μενος 17,22; εί τί που νεωτερίζον ήν . . . παρά τε τών έκεισε ήγεμόνων τε καί γενών 
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91,30; προσφέρει λόγους τοις έν αύτώ περί τε ένδόσεως έαυτών τε και τοϋ άστεος 
176,17; sim. 143,19; 144,30; 162,25; 186,10. contra regulam positum: στασιάζοντές τε 
ήσαν καί ήκοΰοντο 118,18; συμπαρόντος γε και αύτού Κριτοβοΰλου τότε έν Άδρια-
νουπόλει τε καί συμπράττοντος 134,11 — 12; νικςι τε τούτους καί των τε παρόδων 
έκράτησε καί μέρος πολύ της αυτών κατέδραμε 137,12; ένεόχμωσαν καί τάν τε δασμόν 
οΰκ άπεδίδουν και . . . κατέτρεχον την βασιλέως 137,18—19; διελάσας δε το πλείστον 
της χώρας έν ού πολλαίς ήμέραις τε καί καταδρομών 176,11 — 12; ήτις οΰτε πρός τε 
τάς των άνέμων καί της θαλάσσης έμβολάς . . . άντισχείν έδυνήθη 184,26—27; φιλο-
σοφία, όση τε Άρράβων καί Περσών καί Ελλήνων μάλιστα 194,28-29; καταλαβών δέ 
τά τε περί Νικόπολιν καί Βυδήνην χωρία 207,18—19. participium coniungit cum verbo 
finito: εί μή βασιλεύς . . . είσπηδήσας κατά μέσον αυτών έπέσχε τε της όρμής 111,7—8. 

τε γαρ δή: 140,12. 
τε . . . καί coniungunt inter se diversi ordinis participia: έδεδίει Χασάνεα . . . μή λάθη 

ταΰτην προκατασχών . . . γειτονοϋσάν τε τη αύτοΰ καί πάντα τρόπον έπιβουλεύοντα 
. . . είδώς 157,2-5. 

τελέω, sum: ύφ' έτέροις ήγεμόσι τελεΐν 157,1. 
τίς γάρ participio adiunctum: καί τί γαρ ή τα πλείστα καί κράτιστα της 'Ασίας τε 

καί Ευρώπης εχων ύφ' έαυτόν 17,1; cf. etiam καί τί κακόν ουχί ποιοϋντες 72,11. 
τις: μή τι 47,26; 58,3; 114,18; 122,12; 162,12; 188,20; μηδέν τι 75,6; 99,29; 106,22/23; 123, 

28; 178,3; μηδέ κακόν τι μηθέν 86,17; ού μήν καί άπέθνησκόν τίνες 191,4; ουδέν τι 
123,11; 184,28; πάνυ τι 63,1; προΰργου τι 38,37; 55,31; 165,17. adiectivis (imprimis 
voci πολΰ) frequenter adiunctum est. 

τοι adverbio adiunctum: συτω τοι 24,1; 45,10; 61,31; 64,13; 68,23; πάνυ τοι προΰργου 
85,2; 90,2; πολΰ τοι 4,14; προΰργου τοι 150,3. 

το ίνυν primo sententiae loco: 5,30; 153,5 [secundo loco frequenter], 
τοιούτος pro οΰτος: οία πράγματα το τοιούτον παρέσχεν αύτοϊς 19,3; οΰκ έγνώκει 

δείν όλως έπιχειρείν τφ τοιοΰτφ 199,24. 
: ί τουφακοφόρος , miles qui bombardam minorem manu gestat: 67,33; 186,21; 198,20. 
*τοΰφαξ, bomarda minor qui manu gestatur: τοΰς τάς μηχανάς Ιχοντας έν χεροίν καί 

τούς τοΰφακας 64,12; sim. 64,27; 66,22. 27; 68,21. 
τρεις: τρεις τοϋ έτους, tribus per singulos annos pensionibus 150,19 [τρίς, ter: 30,25; 78,9], 
τυραννέομαι , ab externo usurpatore regnor: 'Ρώμη . . . τυραννηθείσα μικρόν 78,4; (in-

colae Hierosolymorum) υπ' Άντιόχου δέ μικρόν τυραννηθέντες 78,12; παρά των 
έσπερίων γενών έξήκοντα έτη τυραννουμένη (sc. ή Πόλις) 79,4. 

τυραννίς , externum Imperium: άπωσαμένη (sc. ή Πόλις) τήν τυραννίδα 79,12. 
τύραννος, externus usurpator: τάξις πάσα, βασιλέων φημί καί τυράννων καί δυναστών 

91,22 [πόλιν . . . τύραννον 34,15 (Thucydides laudatur)]. 

ύδαρώδης , aquae similis: εως ó χαλκός όλος διόλου τακείς καί διαλυθείς ύδαρώδης 
καί φυτός γένηται 44,34. 

ύπέκκαυμα, stella fulgens: είτε κομήτης τις ήν άστήρ είτε λαμπαδίας είτε άλλο τι τών 
ΰπεκκαυμάτων 202,13. 

ύπερανο ικ ίζομαί τ ίνος , exstruor supra alqd: ή δέ γε 'Ακροκόρινθος . . . ύπερανωκι-
σμένη τε τής κορυφής τού λόφου 121,16; ή τής Μυρινουπόλεως άκρόπολις . . . έπ' 
άκρας τε ΰπερανφκισμένη τής πόλεως έφ' ύψηλοΰ 135,16. 

ύπερτερέω, praevaleo: τών μέν ΰπερτερήσαι βουλομένων καί τον έσπλουν βιάσασθαι 
51,20. 

ύποσημαίνω, ponendo: πολλά δ' εύθυς τότε καί παρά τό είωθός ύπεσήμηνε το θείον 
άήθη τέ τινα τερατώδη 16,14; άλλα τε πολλά τοιαύτα τερατώδη τε καί παρά τό 
είωθός ύπεσήμαινε τό θείον 37,10. 

ύφαλος, sub aqua latens saxum: κατέδυσαν (sc. νήες) ύφάλοις τε καί σπιλάσιν έγκύρσα-
σαι 93,15. 
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φ α ί ν ω idem quod άποφαίνω: έσπούδαστο γαρ αύτψ δια τέλους αυτάρκη τοις δλοις 
φήναι (ex άποδείξαι corr. S) την πόλιν 166,16. 

φ θ ά ν ω π ρ ό ς τι: οϋπω γαρ έφθάκει προς τοϋτο το μέρος 74,15. φθάνω cum infinitivo: 
ούκ εφθησαν μικρόν προβήναι 58,26 app. (corr. in προβάντες S) [cum participio: 113,7; 
191,29], εφθην ειπών 41,20; 169,18. 

φ ο ρ ο λ ό γ ο ς adiectivum: των φορολόγων άρχόντων 18,18. 

χ ω ν ε ί α idem quod χωνευτήριον, fornax in qua metalla conflantur: τόν χαλκόν είσχεόμενον 
άπό της χωνείας 44,15; ίπνοί . . . κατεσκευάζοντο εις χωνείας 44,22; χαλκοϋ δε και 
κασσιτέρου πολύ τι χρήμα . . . έβέβλητο ταίς χωνείαις 44,27; έπί τούτοις καρβούνων 
τε πολύ τι πλήθος . . . έπετίθετο ταΐς χωνείαις 44,29. idem quod χωνεϊον, infundibulum: 
ή καλουμένη βοτάνη πληρούσα ισχυρώς την όπισθεν δλην χωνείαν και τόν αύλόν τής 
μηχανής 45,6. 

χ ω ρ έ ω π ρ ό ς τ ι , molior alqd: βασιλεύς . . . προς ετερον μηχανής είδος χωρεί 51,27 [προς 
το έργον χωρείν 60,10 et sim. saepius]. 

χ ω ρ ί ς postpositum: ούδ' άναιμωτί και κινδύνων χωρίς 27,29; άκονιτί και κινδύνων 
χωρίς 125,29; ταύτης (sc. τής Πόλεως) χωρίς 31,28 [praepositum: 148,19]. 

ώς pro οϋτως: ώς ôè και οί Νάξοι . . . εβλαπτον καί αύτοί . . . την βασιλέως 92.14 
ώς verbo νομίζειν adiunctum: ένόμιζε γάρ, ώς . . . εξει 125,23; cum infinitivo: ένόμιζε 

γάρ, δπερ καί ην, ώς, εί . . . κατασταίη, μηδέν είναι τό κωλϋσον 25,2—4; ένόμιζε 
γάρ, δπερ καί ήν, ώς, εί . . . άνοίξει . . . , φαδίαν αν . . . γενέσθαι 50,28—29. 

ώς cum participio pro infinitivo: τοσαύτη προθυμία . . . κεχρημένους ώς πάν ότιοϋν αν 
μάλλον έλομένους παθείν 60,8. 

ώς ές idem quod ές (more Thucydideo): τριήρεις . . . όπλίσας ώς ές ναυμαχίαν 21,8; 
ήμειψεν ώς ές χαλκοϋ μέλανος χροιάν 192,24; ώς ές τειχισμόν καί οίκοδομήν φρουρίου 
197,10; ώς ές πολιορκίαν μακράν 203,10; sim. 207,5. ώς έν όλίγω 91,7. ώς έπ ί idem 
quod έπί (more Thucydideo): έπορεύετο . . . ώς έπ' Άμφίπολίν τε καί Στρυμόνα 119,25; 
ηε ι . . . ώς έπί Κόρινθον 124,16. ώς π ρ ό ς idem quod πρός: ώς προς τήν άναλογίαν . . . 
του όλου 44,10; ώρμησεν ώς πρός μεσημβρίαν 202,7. 

ώσπερ αν εί cum indicativo praesentis: τω παραλόγφ τού γεγονότος και ώσπερ αν εί 
έπίασιν οί πολέμιοι αίφνης 160,24. 

ώστε cum infinitivo post συμβαίνειν (cf. Thuc. V 17,2): συνέβησαν όμολογίςι ώστε . . . 
τού αστεος έξελθειν 119,13. 

ώστε cum infinitivo sensu finali: 14,5; 42,4; 46,4; 60,11; 122,11; 131,17; 147,7. 13; 169,19. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



INDEX LOCORUM 

Aristides 
Panath. 
p. 8 , 3 - 7 L.-B. 

8 , 7 - 9 
9,11 
19.10 
25 .4 -5 
43.11 
50 .5 -6 
50.16-17 
50.18-19 
53.19-20 
54,8-10 
64,9 
80.17-18 
103,17 
119,16 

Arrianus 

13,29-14,3 
14,5-11 
13,16-17 
96,5. 114,31 
16 ,4-5 
39,11-12 
74,25 
74.24-25 
74,31 
203,24 
29 ,9-10 
62,29 
161,22-23 
28.25-29,2 
128,29 

III 9 , 5 - 8 
III 9,6 
III 9,7 
III 10,1 
III 14,3 
III 15,2 
III 17,6 
III 18,12 
IV 18,6 
IV 19,3 
V 5 , 2 - 3 
VI 8,7 
VII 28,2 

VII 28,2 

Demosthenes 
De cor. 48 

215 

60,4-65,8 
63 ,7 -9 
63,12-16 
64,3. 65,8. 10-11 
53,32 
54,5 
138,14 
170,10-17 
187,16. 204,6 
187,16. 204,6 
157,17-21 
53,32 
81,12-14. 28,22-23. 
14-16 
81,14-16 

72,11-12 
69,9-10. 79,9-10 

An. I 1,1 16,7-9 
I 3,1 95 ,6-12 Euripides 
I 5,2 33,28-29 Hei. 508 63,20-21 
I 6,1 63,12-13 
I 7,2 133,27-28 Herodotus 
I 7,4 103,6-7 I prooem. 12 ,3-4 
I 8,3 69,17-18 I prooem. 12 ,5-7 
I 8,8 71,4-11 I 1,1 12,22-24 
I 9,1 76,16-22 I 53,3 12,26 
I 9 , 2 - 5 77,1-87,25 I 90,4 12,26 
I 9,2 77 ,4 -9 I 125,3-4 15,27 
I 10,6 128,29-31 II 91,5 16 ,1-7 
I 11,3 119,25 III 51,2 63,20-21 
I 12,1 170,3-9 IV 48,1 95 ,6-11 
I 15,2 110,24-26 IV 49,3 95 ,6-11 
I 16,1 110,24-26 IV 50,2 95 ,6-11 
I 16,1 110,27 IV 90,1 103,24-25 
I 17,5 121,11-17 IV 90,1 103,25-104,1/2 
I 19,3 40 ,9-11 IV 90,2 103,20-21 
II 1,1 43 ,4 -5 . 174,30-31 IV 90,2 103,23-24 
II 7,7 65,29 IV 91,2 103,25-104,1/2 
II 8,2 159,23-25 V 97,3 19,28 
II 10,2 65,25-29 VI 53,2 16 ,1 -7 
II 10,2 65,29 VI 101,3 74,24-25 
II 18,4 200 ,7-9 VII 58,3 104,10-12 
II 18,6 4 9 , 8 - 9 VII 61,3 16 ,1-7 
II 21,3 4 9 , 8 - 9 VII 150,2 16 ,1 -7 
II 23,4 63,21-64,1 
II 24,3 71,4. 110,16 Hesiodus 
II 24,3 71,11-12. 126,11-12 Op. 253-255 102,14-15 
III 9 , 5 - 6 60 ,5-10 293-295 81,12-14 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



Index locorum 265 

Homerus 23,6 87,23 
II. 2,690 5,31 24,1 136 ,20-23 

3,179 4 , 3 1 - 3 2 3 3 , 3 - 4 3 1 , 9 - 1 2 
3 6 , 1 - 2 118 ,24 -30 

Josephus 36,2 119,6 
B J I 10 78,14 37,2 9 4 , 2 5 - 2 6 

I 11 7 9 , 2 2 - 2 7 45,1 5 2 , 2 9 - 3 0 
I 12 7 6 , 1 6 - 1 8 70,2 2 8 , 2 2 - 2 3 . 81 ,12-14 . 
I 30 8 , 1 0 - 1 2 1 4 - 1 6 
I 30 6 , 4 - 5 70,3 2 8 , 1 9 - 2 0 
I 351 126 ,11-12 70,4 2 8 , 2 0 - 2 2 
II 346 3 5 , 5 - 1 0 70,4 2 8 , 2 3 - 2 4 
II 360 1 4 , 2 2 - 2 7 70,5 2 8 , 1 5 - 1 6 
V 367 1 4 , 2 2 - 2 7 70,6 2 9 , 4 - 6 

70,7 2 8 , 2 5 - 2 9 , 2 
Laonicus Chalcocondyles 70,7 2 9 , 4 - 6 

I p. 2 , 1 2 - 1 5 D. 5 , 1 2 - 1 4 70,8 2 8 , 2 0 - 2 2 
3 , 1 2 - 4 , 4 14 ,22 -23 70,8 2 8 , 2 5 - 2 9 , 2 
7,5 1 3 , 7 - 9 70,8 2 9 , 2 - 4 
2 8 , 6 - 7 103,25-104,1/2 70,8 29,7 
6 7 , 4 - 5 4 6 , 7 - 8 70,9 2 8 , 2 4 - 2 5 

II p. 45,5 1 6 1 , 1 - 2 71,1 3 1 , 1 - 3 
166,25-167,4 170 ,10-17 73,2 2 5 , 2 7 - 2 9 

7 8 , 1 - 2 3 2 , 2 - 5 
Nicephorus Patriarcha 78,2 28,18. 31,7 

Antirrh. III 81 78,2 3 5 , 1 1 - 1 2 
(PG 100, 524 C 1 0 - 1 1 ) 7 6 , 1 7 - 1 8 87,1 35,2 

122,1 31,14 
Paroemiae 122,2 3 2 , 1 3 - 1 4 

I 222 L.-Schn. 8 0 , 6 - 1 1 122,3 3 4 , 1 1 - 1 6 
I 122. II 38. 538 i. 762 - 7 6 3 170 ,12-13 124,3 3 4 , 1 1 - 1 6 

138,3 8 1 , 1 4 - 1 6 
Pindarus 142,1 3 1 , 6 - 7 

Ne. 4,52 21,18' II 8,1 179 ,11-12 
8 , 2 - 3 16 ,21 -22 

Plato 11,4 28,18. 31,7 
Phaed. 90 c 8 0 , 6 - 1 1 11,9 6 3 , 1 2 - 1 3 

11,9 63,18 
Procopius 12,3 19,28 

BP II 22,12 2 0 5 , 1 7 - 1 8 13,7 4 3 , 1 2 - 1 5 
2 2 , 1 9 - 2 1 2 0 6 , 1 4 - 1 6 17,4 178 ,15 -16 
23,19 205,7 20,2 33,29 

hist. arc. 8,26 2 8 , 2 2 - 2 3 . 8 1 , 1 2 - 1 4 . 3 6 , 1 - 2 2 5 , 2 0 - 2 3 
8 8 , 1 4 - 1 6 36,2 6 0 , 1 2 - 1 4 

36,3 2 5 , 2 5 - 2 6 
Thucydides 36,3 2 9 , 8 - 1 1 

I 1,1 1 2 , 2 - 3 39,1 2 8 , 1 6 - 1 8 
1,2 12 ,27 -28 39,4 6 0 , 1 2 - 1 4 
2,2 172 ,12-13 41,4 2 6 , 2 - 7 
2 2 , 2 - 3 13 ,16 -18 46 60,14 
23,3 5 6 , 2 9 - 3 2 47,3 2 0 4 , 2 5 - 2 8 
23,3 2 0 4 , 2 5 - 2 8 47,4 2 0 5 , 1 0 - 1 1 . 205,22 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



266 Index locorum 

48,1 204,25-28 89,9 63,16-17 
48,3 206,9 89,9 63,18-19 
49,2 206,11-12 93,4 47,26 
49,2 206,13-14 III 15,1 56,1-2 
49,2 206,21-22 49,4 54,30. 93,23 
49,3 206,16-17 59,1 31,8 
49,6 206,16 IV 8,7 40,9-11 
51,1 206,23-24 21,3 16,5 
51,4 206,3 24,5 21,30-22,1 
51,5 205,24 30,2 48,7-8 
53,1 80,7-8 104,4 85,29-30 
62,3 25,20-23 V 9,7 64,29-65,3 
65,7 35,6-7 9,9 63,7-11 
68,9 136,20-23 9,9 63,7. 64,17. 64,20. 64,24 
70,1 114,13-14. 115,22-24. 121, 9,10 63,19-64,1 

17-18. 122,26-27 10,4- 5 70,8-9 
75,1 49,9-10 VI 17,2 72,8 
75,2 49,4-5 18,4 7,28-29 
75,2 49,5-7 24,3- 4 35,6-17 
75,5 49,8-9 VII 2,4 54,30. 93,23 
76,4 48,25-26 5,4 62,24 
76,4 48,24 12,3 38,24 
77,2 48,6-8 69,2 65,29 
77,3 48,8-10 70,2 187,28-188,2 
77,3 48,11 
77,3 48,11-12 
77,4 48,13-14 Xenophon 
77,5 48,13 Cyrop. VII 1,38 54,17-19. 69,3 
77,5 48,16-17 Hell. Ill 4,24 53,32 
80,5 136,20-23 IV 3,19 
81,3 136,20-23 (= : Ages. II 12) 54,17-19. 69,3 
89,9 63,11-12 V 1,16 60,12-14 
89,9 63,12-13 VI 2,9 119,6 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



INHALT 

Vorwort . . 
Prolegomena 1 

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur 2 
Die Handschriften der Historien 5 
Erhaltene Opuscula 7 

Text des Gebetes 12 
Text der Verse 16 

Verschollene Opuscula 17 
Die beiden Fassungen des Widmungsbriefes 18 
Die Abfassungszeit der Historien 28 
Die nachträglichen Änderungen des Textes 30 
Die chronologischen Angaben 36 
Sprache und Stil 39 
Prosarhythmus 44 
Mimesis 48 
Kritobulos als Kopist und Handschriftenbesitzer 68 
Biographisches 72 
Der Politiker Kritobulos 88 
Editionen ·. 92 
Zur vorliegenden Edition 95 
Ubersetzungen 104 
Abhandlungen 105 
Inhaltsübersicht der Historien 108 

Tabula notarum in apparatu critico adhibitarum 2 
Text des Widmungsbriefes 3 
Text der Historien 11 
Index nominum propriorum 209 
Index verborum ad res Byzantinas Turcicas Italicas spectantium . . . 232 
Index graecitatis 238 
Index locorum 264 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



"60 Χ 
¿ o . 

(Ν (Λ 
Λ Ν Ο 
<Ν I . 

ï - â ,Γ 
fM U Λ. 

. Ν 00 
α , . S 
^ W C, 

<->" Ö e • - α . a II »1 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



Λ A*- Υ-
ία t 1 ϊ.5 
ϊ < i : Ε ». « 

J -• SV j î 
4 * 
? 1 

5 ». ? ? ì « 
j i ~ J 
'ί * ~t 
H * L > 

1 I : ">5 
"3 Ί 

Λ « ¿ 'τ 
I I i Λ ί Γ]-, », • . ! J ι -λ 4 ι ¿ < ! * c 1 i ι ι ά i i * 4 * -a á 1 » I s 

μ η · · · · 

i 4 : 4 

"J Κ * 
j| ? 
ì > 
< 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



HHP 

u 

i 

It 

. f 

•v 
t 

Ì 
ν · 

00 £ -£> g 

• S >-
> 2 « 
ÍH Ñ « 

^ a 2 
3 « χ 
^h V- I 

ω 
ü "O u M> u O 
« CÍ3 
3 : 0 jH 

•S j?J 
s J < oc 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50



Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 16:50


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf



